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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 26 – 28 martie 2019
În perioada 26 - 28 martie 2019, Comisia pentru afaceri europene a
avut următoarea ordine de zi:
I.

Examinarea și adoptarea opiniei pentru:
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – Planul coordonat privind inteligența
artificială, COM(2018) 795

II. Studiu individual:
- Document de reflecție – Către o Europă durabilă până în
2030, COM(2019) 22
- ”European Election 2019” – publicație a Eurobarometer
- Curtea de Conturi Europeană: ”Provocări pentru o politică
eficace a UE în domeniul securității cibernetice” – document
de informare (martie 2019)
III.

Diverse

 Marți, 26 martie, lucrările au fost conduse de domnul deputat
Angel Tîlvăr, preşedintele comisiei.
Domnul președinte Tîlvăr a prezentat ordinea de zi și a supus-o aprobării
plenului comisiei. Membrii comisiei au aprobat în unanimitate ordinea de
zi.
În continuare, s-a trecut la dezbateri.
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La punctul I. din ordinea de zi s-a înscris analiza pe fond a Comunicării
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul
coordonat privind inteligența artificială, COM(2018) 795.
Comunicarea prezintă un plan de acțiune și măsurile ce urmează a fi
inițiate în perioada 2019 – 2020 în domeniul inteligenței artificiale.
În cadrul dezbaterii, membrii comisiei și-au exprimat susținerea pentru
Planul coordonat privind inteligența artificială și pentru eforturile Uniunii
Europene de a fi competitivă pe plan internațional în acest domeniu.
Comisia pentru afaceri reamintește responsabilitatea experților în
domeniu în ceea ce privește aspectele etice ale programării inteligenței
artificiale, dar şi faptul că riscurile asupra omului sau bunurilor pot fi
minimizate prin menţinerea posibilităţii de intervenţie a factorului uman.
Comisia pentru afaceri europene susţine necesitatea de a se pune un
accent mai mare pe strategia pentru învățarea pe tot parcursul vieții şi
mai ales pe învăţarea non-formală, pentru a beneficia de schimbările
tehnologice produse de inteligenţa artificială și încurajează intensificarea
colaborării pe plan european pentru ca sistemele de educaţie să se
adapteze în mod armonizat acestei cerinţe.
Membrii comisiei au exprimat o serie de considerente referitoare, în
primul rând, la schimbul de bune practici privind modalitățile de a
consolida excelența, eficiența Regulamentului general privind protecția
datelor, în forma aplicată, armonizarea planului cu strategiile și
obiectivele Uniunii în alte domenii și și-au manifestat dorința de a fi
informați cu privire la evaluarea impactului, atât pozitiv cât şi negativ,
a inteligenței artificiale asupra pieţei, al parteneriatelor propuse pentru
cercetare și inovare, prin colaborarea dintre mediul academic și sectorul
industrial, precum şi cu privire la aspectele legate de respectarea
regulilor de concurenţă şi de proprietate industrială în asemenea cazuri.
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 III. din ordinea de zi, domnul Angel Tîlvăr, președintele
comisiei, a făcut o scurtă prezentare a desfășurării celei de a 6-a ediții
a Conferinței Parlamentarilor din Regiunea Dunării, care a avut loc în
data de 21 martie 2019 la Palatul Parlamentului, eveniment organizat în
marja deţinerii de către România, anul acesta, a preşedinţiei Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – SUERD.
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La eveniment au participat reprezentanţi ai Guvernului, parlamentari,
ambasadori şi alţi membri ai corpului diplomatic, iar printre vorbitorii
principali s-au numărat domnul Veroljub ARSIĆ, vicepreşedintele
Adunării Naţionale a Serbiei, domnul István JAKAB, vicepreşedintele
Adunării Naţionale a Ungariei, şi domnul Luben Kanchev, ministrul
adjunct al turismului din Bulgaria.
Concluziile reuniunii au fost incluse într-o declaraţie comună, care a fost
înaintată reprezentanţilor Croaţiei, ţară care va deţine Preşedinţia
SUERD în 2020 și va organiza cea de-a 7-a ediţie a Conferinţei.
În continuare, domnul președinte a anunțat următorul eveniment aflat
pe agenda Dimensiunii Parlamentare a Președinției române la Consiliul
Uniunii Europene, ”Conferința Viitorul Uniunii Europene”, ce va avea loc
în zilele de 1 și 2 aprilie 2019, la Palatul Parlamentului.
Domnul președinte declară ședința încheiată.
 Miercuri, 27 martie și Joi, 28 martie a.c., membrii comisiei au
procedat la studiu individual asupra documentelor, înscrise la punctul II.
pe ordinea de zi, de actualitate și de interes pentru activitatea comisiei.
În ziua de 26 martie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei, șiau înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo
Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA
(USR), Dănuț BICA (PNL), Nicolae GEORGESCU – înlocuind pe Ana
BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel
CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU
(PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Alina TEIȘ
– înlocuind pe Rovana PLUMB (PSD), Eugen TOMAC (PMP).
Au absentat motivat: Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA
(USR), Mara MAREȘ (PNL), Mihai Valentin POPA (PSD), Cristina
Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD).
În ziua de 27 martie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei, șiau înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo
Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA
(USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel
CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU
(PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Eugen
TOMAC (PMP).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA
(ALDE), Cristian GHINEA (USR), Mara MAREȘ (PNL), Rovana PLUMB
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(PSD), Mihai Valentin POPA (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR),
Adriana Diana TUȘA (PSD).
În ziua de 28 martie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei, șiau înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo
Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA
(USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel
CIOLACU (PSD), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD),
Roxana MÎNZATU (PSD), Eugen TOMAC (PMP).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA
(ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR),
Mara MAREȘ (PNL), Rovana PLUMB (PSD), Mihai Valentin POPA (PSD),
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD).

PREȘEDINTE,
Angel TÎLVĂR

SECRETAR,
Romeo Florin NICOARĂ
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