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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

București, 24 mai 2021 

Nr. 4c-22/ 306 

 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 18 – 20 mai 2021  
 

 
În perioada 18 - 20 mai a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea 

ordine de zi:  
 

I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune 
pentru educația digitală 2021-2027 - Resetarea educației și formării pentru 

era digitală, COM(2020) 624. 
II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Pactul verde european - EU Green Deal. 

2. Comisia Europeană – Deceniul digital al Europei. 
3. Comisia Europeană – Previziuni economice UE. 

4. Parlamentul European – Sesiunea plenară din 17-20 mai 2021. 
5.  Parlamentul European – Agricultură și dezvoltare rurală. 

III. Diverse 
 

 Marți, 18 mai a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și on-line. 
Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele comisiei. 

Ordinea de zi, supusă la vot, a fost aprobată în unanimitate de către membrii 
comisiei. 

 
La punctul I. din ordinea de zi, membrii comisiei au examinat Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune pentru educația digitală 

2021-2027 - Resetarea educației și formării pentru era digitală, COM(2020) 624. 

 
Obiectivul general al Comunicării este crearea unui spațiu european al Educației 

ambițios, care să abordeze competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul 
vieții, competențele digitale și valorile comune și educație favorabilă incluziunii. 
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Comisia pentru afaceri europene susține planul de acțiune pentru educația 

digitală, în scopul resetării educației și al formării pentru era digitală, precum și 
obiectivele curajoase ale orientărilor strategice prevăzute. 

 
Membrii comisiei au făcut recomandări privind: derularea unui schimb de 

experiență în utilizarea tehnologiei digitale la nivel european, între toți furnizorii 
de educație, atât formală, cât și non-formală, pentru a identifica cele mai 

eficiente practici și mijloace tehnice; includerea de obiective de organizare și 
dotare specifice învățării on-line în politicile și programele de sprijinire a 

dezvoltării infrastructurii școlare pe plan european; sprijinirea însușirii 
cunoștințelor și îndemânărilor de utilizarea a inteligenței artificiale și a tehnologiei 

calculatoarelor cuantice în cât mai multe domenii 
 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei și-au exprimat preocuparea cu privire la 

eficiența Certificatului european de competențe digitale (EDSC), având în vedere 
rapiditatea avansului în domeniile digitale, precum și multitudinea sectoarelor  în 

care acestea sunt necesare. 
 

În urma 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. 
 

  
 Miercuri, 19 mai a.c. și Joi, 20 mai a.c., membrii comisiei au procedat 

la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi.  
 

 
În ziua de 18 mai, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 19 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria 

CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL) – prezentă on-line, Rodica Luminița 
BARCARI (PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Ion 

– Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mircea 

FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD) – prezentă on-line, Anamaria GAVRILĂ 
(AUR) – prezentă on-line, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai 

GRINDEANU (PSD), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS) – prezentă on-line, 
George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

 
Au absentat motivat: Iulian BULAI (Alianța USR - PLUS), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS).  
 

În ziua de 19 mai, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 

MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria 
CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL) – prezentă on-line, Rodica Luminița 

BARCARI (PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), 
Iulian BULAI (Alianța USR - PLUS) – prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU 

(PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mircea FECHET (PNL), 

Mirela FURTUNĂ (PSD) – prezentă on-line, Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă 
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on-line, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), 

Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Diana 
STOICA (Alianța USR – PLUS) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), 

ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  
 

 
În ziua de 20 mai, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria 

CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL) – prezentă on-line, Rodica Luminița 
BARCARI (PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), 

Iulian BULAI (Alianța USR - PLUS) – prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU 
(PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mircea FECHET (PNL), 

Mirela FURTUNĂ (PSD) – prezentă on-line, Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă 
on-line, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), 

Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Diana 

STOICA (Alianța USR – PLUS) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), 
ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

 
 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 
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