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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 14 februarie 2022 
Nr. 4c-22/68 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 8 – 10 februarie 2022  

 
 

În perioada 8 – 10 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinare și adoptarea opiniilor pentru  

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Noul Bauhaus 

european frumos, durabil, pentru toți, COM(2021) 573. 

Raportor: deputat Christine THELLMANN 
 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE 

privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești (2021-
2030), COM(2021) 615. 

 
II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Strategia UE în materie de standardizare. 
2. Comisia Europeană – Taxonomia UE. 

3. Comisia Europeană – Componenta MEDIA pentru 2022 a 
programului „Europa creativă”. 

4. Comisia Europeană – Planul european de combatere a 
cancerului. 

 

III. Diverse 
 

 
 Marți, 8 februarie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și on-

line și a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele comisiei. 
Ordinea de zi a fost supusă la vot și a fost aprobată în unanimitate de către 

membrii comisiei. 

gnegret
Conform cu originalul
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La punctul I.1 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – Noul Bauhaus european frumos, durabil, pentru toți, 

COM(2021) 573, raportor: deputat Christine THELLMANN. 
 

Președintele comisiei a dat cuvântul raportorului pentru prezentarea proiectului 
de opinie. 

Doamna deputat Christine Thellmann, a deschis dezbaterile cu o scurtă 
contextualizare a conceptului, prezentând apoi orientările si măsurile propuse 

prin Comunicare. A precizat că inițiativa Noul Bauhaus European a fost lansată la 
14 octombrie 2020, eșalonând pe doi ani cele trei etape de desfășurare: proiectul 

a fost asociat cu trei valori fundamentale – caracterul estetic, durabil și incluziv 
– cu un accent puternic pe spațiile de locuit și stilul de viață, aducând o 

dimensiune culturală și creativă Pactului verde european pentru a consolida 
inovarea, tehnologia și economia durabile. 

Doamna deputat a atras atenția asupra faptului că aplicarea inițiativei noului 

Bauhaus european trebuie să se realizeze într-o măsură cât mai mare prin cadrul 
instituțional și normativ existent, astfel încât să nu fie sporită povara 

administrativă și fiscală. Totodată, consideră necesară includerea în strategia de 
dezvoltare a noului Bauhaus european a unor obiective distincte privind 

conservarea biodiversității solului și creșterea suprafeței zonelor verzi urbane. 
 

În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au subliniat relevanța tehnicilor artizanale 
și a menținerii soluțiilor tradiționale de construcție din mediul rural, precum și a 

sistematizării responsabile a suprafețelor destinate construcțiilor și au făcut o 
serie de recomandări, în special în privința integrării obiectivelor privind creșterea 

rezilienței la dezastre în Noul Bauhaus european, precum și a unor obiective 
distincte privind conservarea biodiversității solului și creșterea suprafeței zonelor 

verzi urbane. 
 

La final, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea opiniei, cu 

observații și recomandări, aceasta urmând a fi transmisă Biroului Permanent al 
Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
S-a trecut la punctul I.2. din ordinea de zi, analiza Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind combaterea antisemitismului și 

susținerea vieții evreiești (2021-2030), COM(2021) 615. Comunicarea urmărește 
să intensifice acțiunile de prevenire și combatere a antisemitismului în toate 

formele sale. 
 

Comisia pentru afaceri europene susține Strategia UE privind combaterea 
antisemitismului, care reafirmă angajamentul ferm al Uniunii pentru valorile 

fundamentale ale construcției europene, precum respectul demnității umane, a 
libertății, democrației și statului de drept, pentru susținerea vieții evreiești, 

respectarea drepturilor omului și combaterea urii și discriminării și subliniază 

relevanța amintirii în discursul public al Uniunii și al statelor membre a valorii 
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aportului științific și artistic al evreilor și al comunităților evreiești la dezvoltarea 
Europei. 

Domnul deputat Iulian Bulai a propus adăugarea în textul opiniei o recomandare 
de introducere a politicilor memoriale și educaționale cu privire la istoria 

holocaustului și combaterea antisemitismului, propunere care a fost acceptată de 
membrii comisiei în unanimitate. 

Comisia pentru afaceri europene consideră că este necesară susținerea, la nivelul 
UE, a identității și spiritului de apartenență la comunitatea evreiască și 

recomandă sprijinirea dialogului, la nivelul Uniunii, dintre comunitățile evreiești 
și organizațiile civile locale, pentru încurajarea participării cetățenilor din 

localitate la evenimente evreiești și la vizitarea siturilor evreiești, precum și 
întărirea siguranței publice în aceste situații.  

 
Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea opiniei, cu observații și 

recomandări, aceasta urmând a fi transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 

La punctul III. Diverse din ordinea de zi, domnul Ștefan Mușoiu, președintele 
comisiei, a reamintit faptul că, sub egida Conferinței privind viitorul Europei, 

Comisia pentru afaceri europene a inițiat organizarea de dialoguri deschise în 
diferite regiuni din țară. Astfel, viitoarea ședință a comisiei se va desfășura la 

Odorheiul Secuiesc, iar tema dezbaterilor va fi ”Mica economie locală – cheia 
păstrării și dezvoltării comunităților tradiționale” și i-a invitat pe membrii comisiei 

să își exprime disponibilitatea de participare fizică la această dezbatere. 
 

În continuare, președintele comisiei a informat despre stadiul discuțiilor cu 
domnul Dan Vîlceanu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, în ceea ce 

privește participarea acestuia la o dezbatere în cadrul comisiei, la data de 1 
martie a.c., pe tema Programului Național de Redresare și Reziliență. 

 
 

 Miercuri, 9 februarie și Joi, 10 februarie a.c., membrii comisiei au 

procedat la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de 
zi. 

 
În ziua de 8 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 18 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR) - online, Adriana Diana TUȘA (PSD) – online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 

(PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL) - online, 
Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), 

Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Maria-Gabriela HORGA (PNL) – online, Mihai Laurențiu POLIȚEANU 

(USR) – online, Diana STOICA (USR) – online, George Cristian TUȚĂ (PNL), 
ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

Au absentat: Ion Marcel CIOLACU (PSD), Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați), Sorin 
Mihai GRINDEANU (PSD). 
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În ziua de 9 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații.  

 
În ziua de 10 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații.  
 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 

 


