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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 16 – 18 noiembrie 2021
În perioada 16 – 18 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I.

Dezbateri pe tema ”Economia Digitală: România în Deceniul Digital
European” – ședința comisiei în Cluj-Napoca, 17 – 18 noiembrie 2021

II.

Studiu individual:
1.
2.

3.
4.
5.
III.

Comisia Europeană - Previziunile economice din toamna anului 2021
- comunicat de presă
Comisia Europeană – Programul „Europa digitală” - comunicat de
presă – Comisia anunță investiții de aproape 2 miliarde EUR din
programul „Europa digitală”, menite să permită realizarea de
progrese pe calea tranziției digitale; fișa informativă privind
programul „Europa digitală”(EN).
Comisia Europeană – Indicele economiei și societății digitale
2021(DESI) 2021.
Comisia Europeană – Pachetul de proceduri de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor din luna octombrie.
Comisia Europeană – Raport privind locurile de muncă și comerțul în
UE - comunicat de presă.

Diverse

 Marți, 16 noiembrie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu
individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi.
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 Miercuri, 17 noiembrie și Joi, 18 noiembrie a.c., Comisia pentru
afaceri europene și-a desfășurat ședințele în teritoriu, la Cluj-Napoca, în
format hibrid, atât cu prezență fizică, cât și online.
Miercuri, 17 noiembrie a.c. Comisia pentru afaceri europene a organizat, sub
egida Conferinței privind viitorul Europei, o dezbatere cu tema ”Economia
Digitală: România în Deceniul Digital European”, în cadrul căreia au fost oferite
soluții pentru tranziția la economia digitală a României. Evenimentul, organizat
cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, a fost găzduit de Primăria
Cluj-Napoca.
În deschidere, domnul Ștefan Mușoiu, președintele comisiei, a mulțumit atât
autorităților clujene, cât și domnului deputat Viorel Băltărețu, membru al
comisiei, pentru sprijinul acordat în organizarea dezbaterii și invitaților care au
acceptat să participe la discuții, atât cu prezența fizică, cât și din online.
În continuare, domnul președinte a vorbit despre conceptul acestor dezbateri, în
care ideea de bază a fost să se ofere societăţii civile, autorităţilor şi
antreprenorilor din judeţul Cluj posibilitatea de a-şi spune cuvântul pe tema
Economia digitală – România în deceniul digital european. Reforma digitală este
o provocare pentru toate comunităţile noastre, iar implicaţiile sunt multiple, pe
orizontală şi pe verticală.
Scopul dialogului a fost de a asculta şi de a identifica legături între punctele de
vedere ale societăţii civile şi procesul de elaborare a politicilor, a măsurilor care
sunt necesare, dar şi pentru a se contura viziuni comune, care apoi să fie utilizate
şi aplicate în beneficiul cetăţenilor.
Luând cuvântul, domnul deputat Viorel Băltărețu a subliniat că, pentru a atinge
obiectivele Deceniului Digital European, România are nevoie de o viziune și politici
clare pentru a asigura tranziția la economia digitală. “România trebuie să facă
progrese în digitalizare, nu pentru a ocupa un loc mai bun într-o statistică, ci
pentru a oferi cetățenilor și întreprinderilor românești oportunitatea de a accesa
și utiliza tehnologii care le vor face viața mai bună. Progresul depinde de
disponibilitatea resurselor financiare pentru investiții în tehnologii digitale,
existența capitalului uman competent, educația în privința beneficiilor digitalizării
și o legislație prielnică. Așadar, e nevoie să facem front comun pentru progresul
digitalizării: legislatori, antreprenori, reprezentanți ai societății civile și ai
administrației publice locale și centrale”, a spus domnul deputat.
La dezbatere au participat membri ai Comisiei, antreprenori, reprezentanți ai
societății civile și ai administrației publice și experți în digitalizare, care au
analizat oportunitățile și provocările procesului.
Au luat cuvântul:
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Doamna Iulia Matei, Secretar de stat pentru afaceri europene în Ministerul
Afacerilor Externe. Domnia sa a făcut referire la: contextul european actual,
marcat de eforturile Uniunii în direcția transformării digitale, subliniind,
totodată, faptul că dezbaterile din cadrul Conferinței privind viitorul Europei
de până acum au evidențiat interesul cetățenilor pentru avansarea de
propuneri și recomandări în acest domeniu, în condițiile în care
transformarea digitală are aplicabilitate în multiple domenii și face deja
parte din cotidian. Iulia Matei a mai arătat că tranziția digitală a fost
accelerată în contextul pandemiei de COVID-19, cu impact asupra
economiei, securității și relațiilor internaționale ale Uniunii și a arătat că
susținerea transformării digitale trebuie să aibă loc în paralel cu asigurarea
securității spațiului digital și cu respectarea valorilor europene și a
drepturilor utilizatorilor, menționând importanța deosebită pe care cetățenii
europeni o acordă dimensiunii de securitate a spațiului digital.
Domnul Emil Boc, Primarul municipiului Cluj-Napoca, a mulțumit pentru
inițiativa Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților și a
menționat că este prima inițiativă pe tema Conferinței privind viitorul
Europei pe care o întalnește în județul Cluj.
Domnul Dragoș Pîslaru, europarlamentar:”Transformarea digitală: linii
directoare, oportunități de finanțare și adoptarea noului regulament pe
identitate digital”;
Domnul Octavian Oprea, Președintele Autorității pentru Digitalizarea
României:”Beneficiile economice aduse de interoperabilizarea bazelor de
date ale instituțiilor publice și implementarea identității electronice a
cetățenilor români”;
Domnul Stelian Brad, Profesor Universitar (UTCN) și Președinte al Cluj IT
Cluster:”Nevoia de digitalizare și transformare digitală pentru susținerea
dezvoltării economiei reziliente” ;
Vlad Pranițchi, CEO Rodeapps Cluj: Avantajele digitalizării livrărilor lastmile pentru economia circulară. Domnul Pranițchi a oferit informații foarte
utile pe subiectul nevoii de digitalizare și transformare digitală pentru
susținerea dezvoltării economiei reziliente, subliniind că digitalizarea
livrărilor ajută afacerile locale și reduce poluarea.

La finalul fiecărei prezentări și a dezbaterii, membrii comisiei au adresat întrebări
participanților.
După dezbatere, membrii comisiei și-au continuat programul de lucru cu o vizită
la Oviso Robotics Cluj-Napoca, lider în furnizarea de roboți personalizați, soluții
automatizate și aplicații pentru o vastă serie de industrii.
Membrilor comisiei li s-a prezentat domeniul de activitate al Oviso Robotics, care
se concentrează pe provocările tehnologice ale viitorului, dezvoltând constant
soluții cu un foarte ridicat grad de flexibilitate și adaptabilitate, pregătite pentru
industria 4.0.
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Joi, 18 noiembrie a.c., membrii comisiei au avut ultima vizită din programul de
lucru în teritoriu, la Centrala Electrică Nova Power and Gas din Câmpia Turzii,
unde le-au fost prezentate expertiza și proiectele energetice ale dezvoltatorului,
soluții pentru dezvoltarea sustenabilă a producției de energie electrică din surse
regenerabile, precum și drumul spre decarbonizarea sistemului electroenergetic
și s-a discutat despre obstacole, s-au făcut recomandări și s-au căutat soluții si
oportunități de colaborare.
În ziua de 16 noiembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența toți deputații.
În ziua de 17 noiembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 17 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL)
– prezent online, Dumitrina MITREA (AUR), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine
THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (Neafiliați), Viorel BĂLTĂREȚU
(USR), Ion – Marcel CIOLACU (PSD) – prezent online, Andi Lucian CRISTEA
(PSD), Ionel DANCĂ (Neafiliați) - prezent online, Mirela FURTUNĂ (PSD), GiureciSlobodan GHERA (Minorități) – prezent online, Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD)
– prezent online, Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – prezent online, Diana
STOICA (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).
Au absentat: Adriana – Diana TUȘA (PSD), Iulian BULAI (USR), Mircea FECHET
(PNL), Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați).
În ziua de 18 noiembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 17 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL)
– prezent online, Dumitrina MITREA (AUR), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine
THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (Neafiliați), Viorel BĂLTĂREȚU
(USR), Ion – Marcel CIOLACU (PSD) – prezent online, Andi Lucian CRISTEA
(PSD), Ionel DANCĂ (Neafiliați) - prezent online, Mirela FURTUNĂ (PSD), GiureciSlobodan GHERA (Minorități) – prezent online, Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD)
– prezent online, Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – prezent online, Diana
STOICA (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).
Au absentat: Adriana – Diana TUȘA (PSD), Iulian BULAI (USR), Mircea FECHET
(PNL), Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați).

PREȘEDINTE
Ștefan MUȘOIU
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