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În ziua de 22 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea și avizarea următoarelor iniţiative: 

 
PLx  137/2020 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de 
urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019. 
 
COM (2020) 65 - CARTE ALBĂ Inteligenţa artificială - O abordare europeană 
axată pe excelenţă şi încredere. 
 
COM (2020) 66 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR O strategie europeană privind datele. 

 

În data de 22 aprilie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit, online, pentru dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege şi a 
documentelor europene aflate pe ordinea de zi. 

În ceea ce priveşte PLx 137/2020, invitații au susținut că Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) și-a exprimat 
disponibilitatea de a sprijini autoritățile române, în domeniul reabilitării, 
consolidării și reconstrucției unor clădiri aparținând Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române, cu un împrumut în valoare de 40 milioane euro. Obiectivul 
principal al acestui proiect vizează creșterea rezilienței facilităților critice ale 
Jandarmeriei Române de răspuns în situații de urgență și la dezastre și 
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consolidarea capacităților instituționale pentru pregătirea și răspunsul în situații 
de urgență. Principalele componente ale proiectului sunt: creșterea rezilienței 
infrastructurii Jandarmeriei Române de răspuns la dezastre, capacitatea 
operațională și conștientizarea publicului și managementul proiectului. 

Domnul vicepreședinte Barna și-a manifestat dezacordul privind urgența 
acestei inițiative legislative, în contextual actual, în care prioritățile noastre, ca 
națiune, sunt altele. De asemenea, a dorit să cunoască dacă o parte din banii 
împrumutați pot fi redirecționați, spre inspectoratele pentru situații de urgență. 

Doamna președinte Biró a dorit să cunoască cât de oportun este acest 
împrumut, care este ponderea aferentă lucrărilor de consolidare a clădirilor cu 
risc seismic aparținând Jandarmariei, menționând că în Secția III, la cheltuieli 
eligibile, nu este detaliat cum vor fi alocați banii. 

În urma prezentării şi a dezbaterilor membrii Comisiei pentru politică 
externă au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 
de Lege. 

Prin COM (2020) 65 - CARTE ALBĂ Inteligenţa artificială - O abordare 
europeană axată pe excelenţă şi încredere, Comisia Europeană pledează pentru 
folosirea inteligenței artificiale în acord cu principiile și valorile democrației, cu 
scopul facilitării datelor mari, cu protejarea datelor și a cetățenilor europeni. 

Carta Albă prezintă opțiuni de politici care să permită o dezvoltare rapidă 
și etică a IA în Europa, respectând pe deplin valorile și drepturile cetățenilor 
europeni, Comisia plasând digitalizarea în centrul tuturor politicilor și priorităților 
sale pentru că soluțiile digitale vor permite o abordare complet integrată a 
ciclului de viață. 

Carta Albă este însoțită de Strategia europeană privind datele care își 
propune să permită Europei să devină ”cel mai atractiv, cel mai sigur și cel mai 
dinamic hub de date din lume”. 

Referitor la, COM (2020) 65, în urma prezentării şi a dezbaterilor 
membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
elaborarea unei opinii favorabile. 

COM (2020) 66 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR “O strategie europeană privind datele” face parte din 
pachetul digital prezentat la 19 februarie 2020, de către Comisie. 

Necesitatea unei noi strategii europene derivă din mărirea permanentă a 
fluxului de date, dar și al implicării tot mai accentuate nu doar a industriilor, ci și 
a persoanelor individuale în acest flux, iar de această strategia digitală a UE vor 
beneficia cetățenii (tehnologiile digitale vor contribui la îmbunătățirea vieții 
cotidiene), întreprinderile (va fi creat cadrul necesar pentru lansare, dezvoltare, 
inovare, interacțiune) și mediul (tehnologiile digitale vor contribui la atingerea 
obiectivului neutralității climatice). 

Prin această Comunicare, Comisia Europeană prezintă o strategie pentru 
măsuri și investiții politice pentru a susține economia datelor pentru următorii 
cinci ani, urmărind obiectivul de a crea un spațiu comun european al datelor. 

România apreciază acest demers ca fiind o prioritate foarte importantă, 
subscriind obiectivului propus de a fi creat un spațiu european unic al datelor. 



În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 
elaborarea unei opinii favorabile pentru COM (2020) 66. 

Au participat la şedinţa online a Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, Secretar de 
Stat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Attila Gyorgy, Secretar de 
Stat și din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 
domnul Dragoș Cosmin Lucian Preda, Secretar de Stat.  

La şedinţa Comisiei din data de 22 aprilie 2020 şi-au înregistrat prezenţa, 
online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-
Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă 
Gabriela Maria (PRO EU), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma 
(PNL), Balan Ioan (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Intotero 
Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au 
fost absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma 
Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Gerea Andrei Dominic 
(neafiliat) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 
 
 
 
 
 
 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                     Mirela Furtună 
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