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În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeana (TUE), a 

Protocolului nr. 1 și 2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), și în urma aprobării de către Biroul Permanent al Camerei 

Deputaților a listei de proiecte de acte legislative și a proiectelor de acte fără 

caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia pentru politică externă 

a fost sesizată, în data de 23 martie 2020, pentru examinare în fond cu 

documentul nelegislativ: Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei, COM (2020) 67.  

Membrii Comisiei au examinat și dezbătut documentul mai sus menționat în 

ședința din 28 aprilie 2020, având în vedere fișa de informare a Direcției pentru 

Uniunea Europeană și nota de evaluare a Ministerului Afacerilor Externe. 

Prezenta Comunicare prezintă perspectiva unei societăți digitale bazate pe 

valori europene și pe norme europene, care să devină o veritabilă sursă de 

inspirație pentru restul lumii, Comisia prezentând pentru următorii cinci ani trei 

obiective fundamentale: 

 O tehnologie în serviciul cetățenilor; 

 O economie echitabilă și competitivă; 

 O societate deschisă, democratică și durabilă. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_57_RO_ACTE_f.pdf


 

 

Pentru atingerea acestor obiective, Comisia Europeană a susținut 

necesitatea realizării unei serii de acțiuni-cheie, precum modificarea și/sau 

completarea cadrului legislativ existent și stabilirea direcțiilor de finanțare.  

La începutul lui 2020, Comisia Europeană a publicat Cartea albă pentru 

inteligența artificială, Strategia europeană privind datele, Strategia industrială. Pe 

termen mediu, printre acțiunile viitoare se numără prezentarea strategiilor 

europene privind tehnologiile cuantice și blockchain, Planul de acțiune pentru 

educația digitală, agende pentru consumatori, Planul de acțiune pentru sectorul 

mass-media și audiovizual, Planul de acțiune pentru democrația europeană. Pe 

termen lung se urmărește lansarea Strategiei europene privind securitatea 

cibernetică, a Programului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, 

a inițiativei privind produsele electronice circulare. 

Se propune, de asemenea, consolidarea/revizuirea cadrului legislativ 

existent, respectiv Agenda pentru competențe, Garanția pentru tineret, Directiva 

privind securitatea rețelelor și a informațiilor, Strategia pentru interoperabilitatea 

administrațiilor UE, Regulamentul eIDAS, Regulamentul EuroHPC, Directiva privind 

reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă, normele UE în materie 

de concurență pentru era digitală. 

Propunerea vizează, de asemenea, o componentă internațională, la baza 

căreia ar trebui să se afle o serie de reglementări - o strategie de cooperare 

digitală la nivel mondial, o carte albă referitoare la un instrument privind 

subvențiile externe,  o platformă a digitalizării pentru dezvoltare, o strategie 

pentru standardizare, un plan de acțiune pentru promovarea abordării europene în 

cadrul relațiilor bilaterale și al forurilor multilaterale. 

Prin Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, în 

care au fost preluate și adaptate elementele Agendei Digitale pentru Europa, una 

dintre cele șapte inițiative pilot ale Strategiei Europa 2020, se definește rolul pe 

care utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor va trebui să-l joace în 

realizarea obiectivelor Europa 2020. 

Printre obiectivele principale ale Autorității pentru digitalizarea României se 

află și implementarea tehnologiilor inteligenței artificiale în sectorul public. 

 

 

 

https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/
https://www.aadr.ro/


 

Membrii Comisiei pentru politică externă au salutat preocuparea Comisiei 

pentru digitalizarea societății europene, pentru integrarea cât mai cuprinzătoare a 

tehnologiilor moderne în economie și societate, și au apreciat că orice inițiativă 

orientată către cetățean și centrată pe inovație va contribui, într-un mod echilibrat 

și integrat, la dezvoltarea unei Uniuni Europene garantă a stabilității și prosperității 

cetățenilor săi. Domnul vicepreședinte Dan Barna, care este și raportor în cadrul 

Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților asupra documentului 

european, a subliniat avantajele utilizării informatizării și digitalizării pentru 

întregul ansamblu al societății europene și a afirmat că va susține în comisia 

raportoare adoptarea unei opinii prin care România să sprijine și să fie parte a 

acestui proces.  

În şedinţa din data de 28 aprilie 2020, în urma prezentărilor făcute de 

reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor, a dezbaterilor și opiniilor formulate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri 

europene un proiect de opinie favorabil asupra COMUNICĂRII COMISIEI 

EUROPENE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC 

ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - CONTURAREA VIITORULUI 

DIGITAL AL EUROPEI, COM (2020) 67.  

 

 

        Preşedinte,                          Secretar, 

 

         Biró Rozália-Ibolya                  Mirela Furtună 


