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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 19 – 21 iunie 2018 

 
 
 
În perioada 19 – 21 iunie 2018, Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi: 
 

 
I. Examinarea în fond a patru acte europene și adoptarea opiniilor: 

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

european, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Inteligența artificială pentru Europa, COM(2018) 237 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 
2018 privind politica de extindere a UE, COM(2018) 450 

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru 
toți – Contribuția Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind 
protecția datelor și piața unică digitală, desfășurată la Sofia, la 16 mai 
2018, COM(2018) 320 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare 
- șansa Europei de a-și modela viitorul – Contribuția Comisiei Europene 
la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 
2018, COM(2018) 306 
 

II. Studiu: 
1. Dezbaterile din sesiunea plenară a Parlamentului European privind 

viitorul Uniunii Europene, din 12 iunie 2018: 
- Speech-ul prim-ministrului Olandei, domnul Mark Rutte 
- Speech-ul prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, domnul 

Frans Timmermans 
2. Publicații ale UE din luna iunie 2018: 

- Agricultură și dezvoltare rurală  
- Cercetare și inovare 
- Raportul european privind drogurile 
- Raportul privind drepturile fundamentale 2018 – Opiniile FRA 
- Bugetul UE: A face ca UE să se potrivească rolului său de actor 

puternic la nivel mondial 

gabriela.negret
comisii
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 Marți, 19 iunie și Joi, 21 iunie a.c., membrii comisiei au procedat la 

studiu individual asupra unor documente de interes pentru comisie.  

 
 

 Miercuri, 20 iunie a.c., comisia a examinat în fond cele patru acte 
europene înscrise pe ordinea de zi la punctul I. 
 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele 
comisiei.  
 
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Inteligența artificială pentru Europa, 
COM(2018) 237. 
 
Comunicarea prezintă o inițiativă europeană privind inteligența artificială (IA), 
prin care sunt vizate obiective precum creșterea capacității tehnologice și 
industriale a Uniunii Europene prin utilizarea IA în întreaga economie, pregătirea 
pentru schimbările socio-economice pe care aceasta le aduce și asigurarea unui 
cadru etic și legal adecvat, bazat pe valorile Uniunii și corelat cu prevederile 
Cartei drepturilor fundamentale a UE. 
Membrii comisiei susțin iniţiativele Comisiei Europene referitoare la creşterea 
capacităţii inteligenţei artificiale de a ajuta la rezolvarea provocărilor mondiale, 
pentru a fi dezbătute şi adoptate cât mai rapid şi pentru a dezvolta un cadru 
programatic şi normativ adaptabil. Au amintit de potențialul disruptiv al 
tehnologiilor de inteligenţă artificială ce impune o tratare distinctă în planificarea 
dezvoltării pieţei unice digitale, în special în ceea ce priveşte libera circulaţie a 
serviciilor, evitarea abuzului de poziţie dominantă şi protecţia consumatorilor. 
Comisia pentru afaceri europene a propus ca sprijinirea și încurajarea inteligenței 
artificiale să includă măsurile necesare pentru a menține locul omului într-un 
mediu natural sănătos, pentru a ocroti sănătatea, în special a copiilor și tinerilor 
și pentru a evita virtualizarea excesivă a spațiului social și a comunităților 
umane. În același timp, a propus adoptarea de acțiuni pentru pregătirea 
instituțiilor ce supraveghează piața, la nivelul Uniunii și a statelor membre, în 
scopul creșterii capacității acestora de a supraveghea și ocroti libera concurență 
pentru serviciile și produsele ce utilizează inteligența artificială. 

 
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute asupra 
conținutului comunicării, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 
unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
 
La punctul I.2. din ordinea de zi, a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE, 
COM(2018) 450, care prezintă progresele statelor candidate în cadrul politicii de 
extindere, până la sfârșitul lunii ianuarie 2018 și încurajează țările vizate să țină 
ritmul modernizărilor cu ajutorul reformelor politice și economice, în 
conformitate cu criteriile de aderare. 
Comisia pentru afaceri europene susţine concluziile şi recomandările Comunicării 
şi ia act cu satisfacţie de progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de 
aderare, ca rezultat al acţiunilor Comisiei Europene, al preocupării Parlamentului 
European, prin eforturile guvernelor şi parlamentelor şi prin înţelegerea 
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cetăţenilor din statele candidate în cauză şi din statele membre, dar subliniază 
necesitatea unei administraţii publice competente şi reziliente și a asigurării 
competitivităţii şi a mediului favorabil antreprenorialului în statele candidate, la 
momentul aderării la Uniunea Europeană. 
Membrii comisiei consideră că o intensificare a cooperării în planul politicii 
externe între Uniune şi statele candidate ar fi reciproc avantajoasă şi ar sprijini 
formarea unei viziuni asupra valorilor comune și recomandă o întărire a 
colaborării statelor membre cu statele candidate în domeniile culturii şi educaţiei, 
în scopul unei mai bune cunoaşteri reciproce. 
Comisia pentru afaceri europene propune ca o atenţie specială să fie acordată 
ocrotirii familiei, a funcţiei sale de a creşte şi educa tânăra generaţie, în cadrul 
eforturilor sporite recomandate de Comisia Europeană, în toate țările implicate în 
procesul de aderare, pentru a rezolva în mod eficient problema larg răspândită a 
încălcării drepturilor copilului. 
 
În încheierea dezbaterilor, cu observații și recomandări, membrii comisiei au 
hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului 
Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 
 
 
La punctul I.3. din ordinea de zi, a fost analizată Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Finalizarea unei piețe unice digitale de 
încredere pentru toți – Contribuția Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE 
privind protecția datelor și piața unică digitală, desfășurată la Sofia, la 16 mai 
2018, COM(2018) 320. În comunicare este prezentată contribuția Comisiei 
Europene în cadrul reuniunii informale a liderilor Uniunii Europene care a avut loc 
la Sofia în data de 16 mai a.c., cu privire la protecția datelor și piața unică 
digitală. 
Membrii comisiei au salutat progresele Comisiei Europene în asigurarea 
protecției depline a vieții private și a datelor cu caracter personal ale cetățenilor 
și au exprimat susținerea pentru accelerarea finalizării, în 2018, a pieței unice 
digitale. 
Comisia pentru afaceri europene consideră că sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a identifica şi proteja legal noile informaţii cu caracter 
personal, rezultate din prelucrarea datelor personale, pentru care persoana în 
cauză şi-a dat acordul, dar despre a căror posibilitate de a fi generate ca rezultat 
al aplicării unor algoritmi, sau pe alte căi, nu avea cunoştinţă la momentul 
acordării consimţământului și recomandă ca măsurile referitoare la protecţia 
datelor personale, ce se preconizează la nivelul Uniunii, să ia în considerare 
relevanţa metadatelor şi să includă un cadru de protecţie a acestora, dacă se va 
demonstra a fi necesar.  
În același timp, membrii comisiei recomandă o analiză cât mai timpurie a 
impactului noii legislații în materie de protecţie a datelor personale pentru a 
identifica în ce măsură micro-întreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, 
întreprinderile aflate în zone defavorizate, montane sau izolate, au dovedit 
capacitatea necesară pentru a aplica noile prevederi şi dacă există obligaţii ale 
acestora, ce depăşesc ceea ce este necesar, în special obligaţii de natură să 
conducă la închiderea lor.  
 
La finalul dezbaterilor și al concluziilor formulate, membrii comisiei au hotărât în 
unanimitate adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al 
Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
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În continuarea lucrărilor, s-a trecut la punctul I.4. din ordinea de zi - dezbaterea 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O agendă 
europeană reînnoită pentru cercetare și inovare - șansa Europei de a-și modela 
viitorul – Contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de 
la Sofia din data de 16 mai 2018, COM(2018) 306. Comunicarea prezintă 
contribuția Comisiei Europene în cadrul reuniunii informale a liderilor Uniunii 
Europene care a avut loc la Sofia în data de 16 mai a.c., cu privire la ”O agendă 
europeană reînnoită pentru cercetare și inovare”. 
Membrii comisiei au subliniat că educația pentru cercetare și inovare este o 
necesitate pentru realizarea personală în societatea digitală și în condițiile 
progresului tehnic rapid și în consecință ar fi recomandabil să fie considerată o 
temă orizontală a politicilor Uniunii, ca parte din stilul de viață al omului modern 
și în vederea asigurării capitalului uman necesar consolidării și diversificării pieței 
unice. 
A fost subliniat interesul Comisiei pentru afaceri europene de a fi informată cu 
privire la procentul din planul de investiții strategice alocat întreprinderilor la 
început de drum și microîntreprinderilor, dar și cu privire la existența unei 
analize a eventualelor obstacole întâmpinate de acestea la accesarea acestei 
surse.  
Din dezbateri s-a desprins și ideea că este necesară intensificarea eforturilor 
pentru includerea cât mai largă a talentelor în cercetarea științifică, 
perfecționarea cadrului legislativ și administrativ armonizat la nivelul Uniunii 
pentru asigurarea participării la activitatea de cercetare științifică a persoanelor 
cu dizabilități, a celor ce provin din zone defavorizate, precum și pentru 
asigurarea egalității de șanse și a combaterii tuturor formelor de discriminare la 
angajarea în cercetarea științifică. 

 

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 
unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
 
În ziua de 19 iunie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 14 deputați: BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ 
(PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu 
(PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana 
TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), 
Ștefan MUȘOIU (PSD), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț BICA (PNL), Ana 
BIRCHALL (PSD), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD). 
 

 
În ziua de 20 iunie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), 
Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU 
(PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), 
Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina 
Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan 
VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD).  



5 
 

În ziua de 21 iunie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), 
Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU 
(PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), 
Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina 
Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan 
VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD).  
 
 
 
 

 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 

Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 




