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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 23 martie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
23 martie 2021 s-au desfășurat în format hibrid cu prezență fizică și online și au fost prezenți 
11 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan Sabin președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. COM (2020) 696 – Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienței 
consumatorilor pentru o redresare durabilă; 

2. COM (2020) 625 – Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025. 

 

1. COM (2020) 696 – Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienței 
consumatorilor pentru o redresare durabilă    

 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului 
privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și 
a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată pentru examinare în fond și întocmirea unui 
proiect de opinie cu prezenta comunicare și a prezentat pe scurt comunicarea menționând că 
Noua agendă privind consumatorii se bazează pe Agenda consumatorului din 2012 și este 
rezultatul unor acțiuni pregătitoare și discuții intense cu părțile interesate. În iunie 2020, 
Comisia a lansat, la nivelul UE, o consultare publică deschisă cu privire la noua politică 
europeană de protecție a consumatorilor pentru perioada următoare. Consultarea publică a 
contribuit în mod semnificativ la elaborarea Noii agende privind consumatorii și în urma sa a 
reieșit sprijinul general pentru prioritățile sale principale, inclusiv pentru necesitatea de a 
răspunde la pandemia de COVID-19. Agenda completează alte inițiative ale Comisiei, cum ar 
fi Pactul verde și Planul de acțiune pentru economia circulară, și prevede, de asemenea, ca la 
punerea în aplicare a cadrului financiar multianual să se țină seama de prioritățile în materie 
de protecție a consumatorilor. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_420
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
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 Noua agendă privind consumatorii prezintă o viziune pentru politica UE de protecție a 
consumatorilor în perioada 2020-2025, axată pe cinci domenii prioritare: 
 Tranziția verde – Comisia își propune să asigure disponibilitatea produselor durabile 

pe piața UE și informarea mai bună a consumatorilor, pentru ca aceștia să poată alege 
în cunoștință de cauză. Comisia va prezenta o propunere pentru a oferi consumatorilor 
informații mai bune cu privire la durabilitatea produselor și pentru a combate 
practicile de tipul dezinformării ecologice sau al uzurii morale premature. De 
asemenea, Comisia va promova repararea produselor și va încuraja utilizarea 
produselor mai durabile și „circulare”. Comisia va colabora cu operatorii economici 
pentru a-i încuraja să se angajeze în sprijinul consumului durabil, în plus față de ceea 
ce prevede legea. 

 Transformarea digitală – transformarea digitală schimbă radical viața 
consumatorilor, oferindu-le noi oportunități, dar prezentând și provocări. Comisia 
urmărește să combată practicile comerciale online care nu țin seama de dreptul 
consumatorilor de a face o alegere în cunoștință de cauză, care abuzează de tendințele 
comportamentale ale consumatorilor sau le distorsionează procesele decizionale, cum 
ar fi interfețele manipulatoare (dark patterns) și publicitatea ascunsă. În plus, atunci 
când se stabilesc normele care reglementează economia digitală și cerințele privind 
inteligența artificială (IA), interesele consumatorilor trebuie să fie luate în considerare 
în mod corespunzător. Pentru a adapta normele actuale la digitalizarea în curs și la 
creșterea numărului de produse conectate, Comisia va revizui și Directiva 
privind siguranța produselor. Întrucât este necesar să se consolideze protecția 
consumatorilor în ceea ce privește digitalizarea serviciilor financiare cu amănuntul, 
vor fi revizuite și directivele privind creditele de consum și comercializarea serviciilor 
financiare. 

 Asigurarea respectării efective a drepturilor consumatorilor – responsabilitatea de 
a asigura respectarea drepturilor consumatorilor le revine statelor membre, iar 
Comisia are un rol de coordonare și de sprijin. Comisia va ajuta statele membre să 
transpună la timp și să asigure respectarea legislației în materie de protecție a 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul Rețelei de cooperare pentru protecția 
consumatorilor. Comisia va sprijini, de asemenea, autoritățile naționale, printre altele 
prin furnizarea unui set de instrumente electronice inovatoare pentru a consolida 
capacitatea autorităților naționale de a combate practicile comerciale ilegale din 
mediul online și de a identifica produsele nesigure. 

 Nevoile specifice ale anumitor grupuri de consumatori – anumite grupuri de 
consumatori aflate în anumite situații pot fi deosebit de vulnerabile și au nevoie de 
garanții specifice, de exemplu copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap. 
Comisia va examina cerințele privind standardele referitoare la produsele pentru 
îngrijirea copiilor. În ceea ce privește vulnerabilitățile financiare, exacerbate de criza 
provocată de COVID-19, Comisia va majora finanțarea pentru îmbunătățirea 
serviciilor de consiliere în materie de îndatorare în statele membre. Comisia va 
sprijini, de asemenea, inițiativele care oferă consiliere la nivel local privind 
modalitățile de accesare a informațiilor – atât online, cât și offline. 

 Cooperarea internațională – într-o lume globalizată în care cumpărăturile online nu 
se limitează la frontierele naționale, cooperarea cu partenerii internaționali a devenit 
crucială. Comisia va elabora un Plan de acțiune cu China în 2021 pentru a spori 
siguranța produselor vândute online. Începând din 2021, Comisia va oferi, de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1605179089737&uri=CELEX%3A02001L0095-20100101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0048-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0065-20180113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0065-20180113
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asemenea, sprijin în materie de reglementare, asistență tehnică și consolidarea 
capacităților pentru regiunile partenere ale UE, inclusiv în Africa. 
 
În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) adoptarea unui proiect 
de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 

2. COM (2020) 625 – Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 

 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului 
privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și 
a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, pentru examinare în fond și întocmirea unui 
proiect de opinie cu, prezenta comunicare și a prezentat pe scurt comunicarea menționând că, 
Spațiul european al educației are la bază decenii de cooperare în domeniul educației la nivelul 
UE. Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 
profesionale (ET 2020) a contribuit la consolidarea încrederii și a înțelegerii reciproce pentru 
a sprijini primele inițiative ale Spațiului european al educației. 

 Comunicarea privind Spațiul european al educației prezintă modalitățile prin care 
cooperarea poate îmbogăți și mai mult calitatea, caracterul incluziv și dimensiunea digitală și 
ecologică a sistemelor educaționale ale statelor membre. Documentul prezintă acțiunile prin 
care statele membre pot crea un Spațiu european al educației bazat pe libertatea celor care 
studiază și a cadrelor didactice de a învăța și de a lucra pe întregul continent și pe libertatea 
instituțiilor de învățământ de a se asocia între ele în Europa și dincolo de granițele acesteia. 
 Spațiul european al educației are la bază șase dimensiuni: calitatea, incluziunea și 
egalitatea de gen, tranzițiile verzi și digitale, cadrele didactice, învățământul superior și o 
Europă mai puternică la nivel mondial. Inițiativele vor analiza, printre altele, diferite 
modalități de îmbunătățire a calității, în special în ceea ce privește competențele de bază și 
cele digitale, de a dezvolta caracterul incluziv al educației școlare și atenția față de aspectele 
de gen, precum și de a ameliora rezultatele școlare. Totodată, ele vor contribui la o mai bună 
înțelegere a schimbărilor climatice și a sustenabilității, vor încuraja ecologizarea 
infrastructurii educaționale, vor sprijini profesia de cadru didactic, vor dezvolta în continuare 
universitățile europene și vor consolida conectivitatea dintre instituțiile de învățământ și de 
formare. 
 Comunicarea descrie, de asemenea, mijloacele și etapele necesare pentru crearea 
Spațiului european al educației până în 2025, cu sprijinul Planului european de redresare 
economică (Next Generation EU) și al programului Erasmus+. În același timp, ea propune un 
cadru de cooperare cu statele membre și cu părțile interesate din domeniul educației, inclusiv 
o structură de raportare și de analiză, cu obiective educaționale stabilite, pentru a încuraja și a 
urmări reformele. Eforturile de creare a Spațiului european al educației vor merge mână în 
mână cu Agenda pentru competențe în Europa, cu politica reînnoită de educație și formare 
profesională și cu Spațiul european de cercetare. 
 Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) propune un set de inițiative 
pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. Este un apel la 
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acțiune pentru o cooperare mai strânsă între statele membre la nivel european, precum și între 
părțile interesate, pentru a face ca sistemele de educație și formare profesională să fie cu 
adevărat adecvate pentru era digitală. Criza provocată de coronavirus a plasat învățarea la 
distanță în centrul practicilor educaționale. A ieșit astfel în evidență nevoia presantă de a 
îmbunătăți educația digitală, ca obiectiv strategic esențial pentru un proces de predare și de 
învățare de înaltă calitate în era digitală. Acum, după ce s-a depășit faza de urgență impusă de 
izbucnirea pandemiei, avem nevoie de o abordare strategică și pe termen mai lung în ceea ce 
privește educația și formarea digitale. 
 Planul de acțiune are două priorități strategice pe termen lung, respectiv, promovarea 
dezvoltării unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță și dezvoltarea 
competențelor digitale pentru transformarea digitală. Pentru a consolida cooperarea și 
schimburile în domeniul educației digitale la nivelul UE, Comisia va crea un Pol european 
pentru educația digitală, care va promova colaborarea și sinergiile dintre domeniile de 
politică relevante pentru educația digitală, va crea o rețea de servicii naționale de consiliere și 
va consolida dialogul dintre părțile interesate din sectorul public și din cel privat. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) adoptarea unui proiect 
de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 
 
 

    PREȘEDINTE, 
IOAN SABIN SĂRMAȘ 
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