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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

Bucureşti, 16 septembrie 2019 
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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 11 – 12 septembrie 2019  

 
 

 
În perioada 11  - 12 septembrie 2019, Comisia pentru afaceri europene 

a avut următoarea ordine de zi: 
  

 

I. Examinarea și adoptarea opiniilor: 
 

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

Cum construim încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială 
centrată pe factorul uman, COM(2019) 168 

 
2. Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – 

Uniunea Europeană, America Latină și zona Caraibilor: unirea 
forțelor pentru un viitor comun, JOIN(2019) 6 

 
II. Studiu individual: 

Raportul special nr. 14/2019 al Curții de Conturi Europene: 
„Exprimați-vă părerea!”: consultările publice ale Comisiei 

mobilizează cetățenii, dar activitățile de informare cu privire la 

acestea nu sunt suficiente (5 septembrie 2019) 
 

III. Diverse 
 

 
 Miercuri, 11 septembrie a.c., ședința a fost condusă de domnul 

deputat Angel Tîlvăr, preşedintele comisiei. În deschidere,  acesta a 
prezentat ordinea de zi și a supus-o aprobării plenului comisiei. Ordinea 

de zi a fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei.   
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La punctul I.1. din ordinea de zi a fost examinată în fond Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Cum construim încrederea 

cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman, 
COM(2019) 168. Comunicarea lansează o etapă-pilot pentru a testa 

aplicarea orientărilor etice în vederea utilizării și dezvoltării inteligenței 
artificiale. 

 
În cadrul dezbaterii a fost subliniat faptul că inteligenţa artificială 

prezintă un potenţial extins de utilizare ca metodă de cercetare științifică 
şi, prin urmare, ar fi potrivit să fie încurajată ca temă orizontală în 

proiectele care se vor finanţa prin programul Orizont Europa și au fost 
făcute recomandări privind sprijinirea popularizării şi educaţiei 

referitoare la inteligenţa artificială, astfel încât să fie redus riscul 

interpretărilor sau aşteptărilor exagerate şi al mesajelor alarmiste sau 
dăunătoare, precum și asupra sprijinirii popularizării şi educaţiei 

referitoare la inteligenţa artificială, astfel încât să fie redus riscul 
interpretărilor sau aşteptărilor exagerate şi al mesajelor alarmiste sau 

dăunătoare. 
 

Membrii comisiei  au atras atenția asupra potențialului inteligenței 
artificiale de a îmbunătăți eficiența în agricultură și au subliniat 

necesitatea de a-i demonstra utilitatea în zonele rurale ale Uniunii 
europene.  

 
În finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

adoptarea unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii 

de examinare parlamentară. 

 
 

La punctul I.2. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat 
Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Uniunea 

Europeană, America Latină și zona Caraibilor: unirea forțelor pentru un 
viitor comun, JOIN(2019) 6. Comunicarea expune o serie de propuneri 

de consolidare a parteneriatului dintre Uniunea Europeană, America 
Latină și zona Caraibilor, a relațiilor cu țările și grupurile regionale ale 

acestora și păstrarea statutului de partener stabil și de încredere pentru 
regiune. 

 
Comisia pentru afaceri europene susţine punerea în aplicare a viziunii 

exprimate în comunicare prin acordurile care există sau care sunt în curs 
de negociere între Uniunea Europeană și fiecare dintre țările ori 

subregiunile din America Latină şi  Caraibe şi subliniază importanţa 

cunoaşterii reciproce pentru încheierea şi aplicarea acestora, care vor 
avea un impact semnificativ asupra comerţului şi climatului 

antreprenorial. Comisia consideră că Uniunea Europeană şi statele 
Americii Latine ar beneficia de pe urma schimburilor de experienţă şi a 
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cooperării în domeniul gestionării integrate a bazinelor hidrografice şi 

recomandă includerea acestui subiect printre priorităţi în implementarea 
acordurilor. 

 
Membrii comisiei au atras atenția asupra necesităţii de a asigura accesul 

echilibrat al statelor din Centrul şi Estul Europei la cooperarea în 
programul de cercetare ştiinţifică Orizont Europa cu statele din America 

Latina şi zona Caraibelor şi au evidențiat că, în acest context, evitarea 
mecanismelor de acaparare a finanţării de către unele entităţi din Vestul 

Europei şi promovarea mai curajoasă a elementelor reale de inovare din 
proiectele programului Orizont Europa 2020 recomandă regândirea 

mecanismelor de evaluare a propunerilor şi impune un audit cuprinzător 
al programului Orizont Europa 2020; cooperarea cu statele Americii 

Latine şi din zona Caraibelor în noul program Orizont Europa 2020 ar fi 
încurajată de un formalism redus al acestuia şi de accentul pus pe 

rezultate. 

 
Comisia pentru afaceri europene susține punerea în aplicare a Agendei 

2030 pentru dezvoltare durabilă şi a Agendei de acțiune de la Addis 
Abeba prin toate mijloacele disponibile de punere în aplicare, inclusiv 

prin fluxurile de investiții generate de acordurile existente sau de cele 
în negociere. Totodată, recomandă derularea unor consultări publice 

periodice, cu participarea cetățenilor şi a sectorului de afaceri pentru ca 
iniţiativele de cooperare să fie din ce în ce mai diversificate și mai 

adaptate fiecăreia dintre țările Americii Latine şi din zona Caraibelor, dar 
şi cerinţelor întreprinderilor mici şi mijlocii şi a altor entităţi interesate 

din întreaga Uniune Europeană, reflectând diversitatea pieţei unice şi 
aplicând principiul coeziunii. 

 

În urma analizei comunicării, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 
adoptarea unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă 

Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii 
de examinare parlamentară. 

 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul președinte declară ședința 
încheiată. 

 
 

 Joi, 12 septembrie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu 
individual.  

 
 

În ziua de 11 septembrie a.c., din totalul de 24 de membri ai Comisiei, 
și-au înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta 

Alma ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ 
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR) – înlocuit de 

Bogdan Ionel RODEANU, Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU 

(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Costin 
Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai 
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Valentin POPA (Pro Europa), Alfred Robert SIMONIS (PSD), Adriana 

Diana TUȘA (PSD). 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Iulian 

BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA 
(ALDE), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana 

MÎNZATU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  
 

 
În ziua de 12 septembrie a.c., din totalul de 24 de membri ai Comisiei, 

și-au înregistrat prezența 11 deputați: Roberta Alma ANASTASE (PNL), 
Ștefan MUȘOIU (PSD), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Simona BUCURA-

OPRESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU 
(PNL), Costin Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), 

Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Alfred Robert SIMONIS (PSD), 
Adriana Diana TUȘA (PSD). 

 

 
Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Romeo 

Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana 
BIRCHALL (PSD), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 

Andrei Dominic GEREA (ALDE), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara MAREȘ 
(PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  

 
 

 
 

 
PREȘEDINTE,    SECRETAR,  

 
 

Angel TÎLVĂR    Romeo Florin NICOARĂ 
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