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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/131/29.09.20.2021 
 
 
Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
privind 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 

O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai 
puternice, conectate, reziliente şi prospere până în 2040 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 
Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 09.09.2021, pentru examinare în fond și 
întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone 
rurale mai puternice, conectate, reziliente şi prospere până în 2040- COM 
(2021)345. 
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Prezenta comunicare prezintă o viziune pe termen lung pentru zonele rurale 
ale UE valorificând oportunitățile emergente ale tranziției verzi și ale celei digitale 
ale UE și învățămintele desprinse din pandemia de COVID-19 și identificând 
mijloacele de îmbunătățire a calității vieții rurale, de realizare a unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate și de stimulare a creșterii economice în zonele rurale, cu 
ajutorul Atlasului demografiei recent lansat.  Prezenta comunicare se bazează pe 
analize, activități prospective, consultări ample și contribuții din partea 
comunităților.  

Obiectivul general  

Zonele rurale ale UE să devină mai puternice, conectate, reziliente și 
puternice, pentru a ține cont de dificultățile și preocupările cu care se confruntă 
acestea și pentru a evidenția cele mai promițătoare oportunități de care dispun 
aceste regiuni. 

Obiectivele-cheie: 

1. Zone rurale mai puternice: 
2. Zone rurale conectate: 
3. Zone rurale reziliente, care favorizează bunăstarea: 
4. Zone rurale prospere 
 
Având în vedere: 
 Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană 
 Nota de informare trasmisă de Ministerul Afacerilor Externe 

 
Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, întruniți în 

ședința din 29 septembrie 2021, susțin viziunea pe termen lung pentru zonele 
rurale ale UE până în 2040 și instrumentele de politică pentru realizarea acesteia și 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un proiect de opinie favorabil 
asupra acestei comunicări. 
 
 

VICEPREȘEDINTE 
 

Monica-Elena BERESCU 


