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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 22 iunie 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

22 iunie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 13 deputați. 

 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea,  președinte al 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 

1. PLx nr.348/2020- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de 

coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

2. PLx nr. 336/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu 

autoturism şi conducător auto; 

3. PLx nr. 327/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în 

vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare; 

4. PLx nr. 328/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare 

publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19; 

5. Pl-x nr. 275/2020 - Propunerea legislativă privind digitalizarea învăţământului 

românesc; 

6. PLx nr.346/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare 

nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

7. COM (2020) 550 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Turism și transport în 

2020 și ulterior. 

 

La lucrările Comisiei au participat din partea Ministerului Transporturilor, 

|Infrastructurii și Comunicațiilor domnul Viorel Grigoraș – secretar de stat și din partea 

Ministerului Fondurilor Europene domnul Ionuț Micu – Director general adjunct. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
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1. PLx nr.348/2020- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de 

coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru 

perioada de programare 2014-2020 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în temeiul dispozițiilor art. 94 și 115 

alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de 

coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de 

programare 2014-2020, trimis cu adresa PL-x nr. 348/2020 din 10 iunie 2020. Consiliul 

Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 3 iunie 

2020. Conform prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  instituirea unor măsuri 

pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale 

şi de investiții pentru perioada de programare 2014-2020. Prin proiect se propune, în 

principal, ca începând cu data de 1 iunie 2020, autoritățile de management, organismele 

intermediare şi beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale şi de 

investiții ale Programului Operațional Infrastructură Mare, Programului Operaţional Capital 

Uman, Programului Operațional Competitivitate, Programului Operațional Regional, 

Programului Operaţional Capacitate Administrativă, Programului Operațional Pescuit şi 

Afaceri Maritime, Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, precum şi Autoritatea de 

Management şi beneficiarii proiectelor cu finanțare din Programul Operaţional Ajutorarea 

Persoanelor Dezavantajate să emită, să primească şi să prelucreze documentele aferente 

apelurilor de proiecte, contractelor de finanţare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor 

adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanţare, cererilor de plată, 

dosarelor achiziţiilor publice, rapoartelor de progres, precum şi a altor categorii de documente 

care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic 

SMIS2014+/MySMIS2014. Domnul președinte a menționat că au fost transmise comisiei 

amendamente la acest proiect de lege din partea doamnei senator Alina Gorghiu și a 

domnului deputat Pavel Popescu. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului Ionuț Micu 

reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene pentru a-și expune punctul de vedere. 

Domnul Ionuț Micu a precizat că prezenta ordonanță de urgență are drept scop 

debirocratizarea şi transparentizarea interacțiunii dintre beneficiarii fondurilor europene şi 

autorități. Renunțarea la hârtii înseamnă pentru utilizatorii sistemului MySMIS drumuri mai 

puține între Organismele Intermediare şi Autoritățile de Management, folosirea documentelor 

cu formate predefinite şi notificări în timp real asupra progresului proiectelor depuse. De 

asemenea, reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene a menționat că susține adoptarea 

amendamentelor depuse. 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că sunt două modalități de lucru, respectiv 

votarea în bloc a amendamentelor depuse sau adoptarea unui raport preliminar de adoptare a 
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proiectului de lege cu amendamente admise și a dat cuvântul domnului deputat Pavel 

Popescu pentru a prezenta amendamentele. 

Domnul deputat Pavel Popescu a prezentat amendamentele menționând că acestea se 

referă la procesul de debirocratizare în relația dintre autoritățile de management/ organismele 

intermediare și solicitanți/beneficiari de fonduri europene structurale și de investiții, precum 

și reducerea timpilor aferenți etapelor din cadrul ciclului de viață al proiectului, asigurând 

astfel o evaluare a cererilor de finanțare și o implementare a proiectului mai eficientă. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport preliminar 

de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise. Cu 11 voturi pentru propunerea 

domnului președinte a fost adoptată. 

 

2. PLx nr. 336/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2019 privind activităţile de transport 

alternativ cu autoturism şi conducător auto 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în temeiul dispozițiilor art. 94 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor și Comisia pentru transporturi și infrastructură, au fost sesizate, spre dezbatere 

în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism şi conducător 

auto, transmis cu adresa PLx nr. 336/2020 din 3 iunie 2020. Senatul, în calitate de primă 

Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 27 mai 2020. Consiliul 

Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă cu 

observații și propuneri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.19 

lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2019. Intervenția legislativă este 

argumentată prin necesitatea corelării cu definiția autoturismului de la art.3 pct.2 din 

Ordonanța Guvernului nr.27/2011, conform căruia acesta are un număr de cel mult 9 locuri, 

inclusiv locul conducătorului auto, iar nu un număr de maximum 5 locuri, așa cum prevede 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2019. Astfel, s-ar asigura eliminarea discriminării 

posesorilor de autovehicule care se încadrează în definiția sus-menționată, posesori cărora 

actualmente le este îngrădit accesul la piața transportului alternativ. Potrivit prevederilor 

art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul doamnei deputat Ionela 

Dobrică pentru a prezenta proiectul de lege în calitate de inițiator. 

Doamna deputat Ionela Dobrică a precizat că intervențiile legislative vizează modificarea 

prevederilor din OUG nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism şi 

conducător auto, respectiv creșterea numărului de locuri de la 5 la 9, inclusiv locul 

conducătorului auto, pentru autoturismele care efectuează transport alternativ. Doamna 

deputat a menționat că această modificare legislativă vine în întâmpinarea nevoilor 

cetățenilor, dând exemplu unei familii cu doi copii care are nevoie de o mașină prevăzută cu 

un scaun pentru copil și care, pentru a se deplasa dintr-un loc în altul, trebuie să facă 

comandă pentru două mașini pentru că într-o singură mașină nu încap toți membri familiei. 

De asemenea, doamna deputat a menționat că această modificare este un pas înainte pentru 

dezvoltarea acestui tip de transport alternativ. 
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului secretar de stat 

Viorel Grigoraș din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor  

pentru a-și prezenta punctul de vedere. 

Domnul secretar de stat Viorel Grigoraș a precizat că MTIC nu susține adoptarea acestei 

inițiative legislative precizând că, prin intervențiile legislative propuse de acest proiect de 

lege se schimbă domeniul de activitate pentru care a fost concepută OUG nr.49/2019 privind 

activitățile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, deturnându-se scopul 

acesteia. OUG nr.49/2019 a fost emisă ca o necesitate pentru reglementarea unui mediu 

competițional corect în domeniul transportului în regim de taxi și pentru utilizarea altor 

autoturisme decât taxiurile. Autoturismele utilizate în domeniul transportului alternativ sunt 

similare taxiurilor. În România acest lucru este reglementat prin Legea nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările 

ulterioare, prin taxi înțelegându-se autovehicul din categoria autoturisme cu până la 

maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, de asemenea se agreează pentru 

activitatea de taxi doar autoturismele care sunt prevăzute cu câte o ușă în dreptul fiecărui 

scaun sau banchete, după caz. Un autoturism 8+1 nu are acces pentru ușă nici în dreapta nici 

în stânga. Domnul secretar de stat a menționat că nemodificând Legea nr.38/2003 și adoptând 

prezentul proiect de lege se legalizează pirateria în România. 

 Domnul deputat Cătălin Drulă a întrebat reprezentantul MTIC cum duce la legalizarea 

pirateriei creșterea numărului de locuri de la 5 la 9 pentru autoturismele care efectuează 

transport alternativ.  

Domnul secretar de stat Viorel Grigoraș a precizat că odată cu intrarea în vigoare a 

prezentei legi aceste autoturisme cu 9 locuri se vor autoriza ca taxi sau transport alternativ 

fără licență de traseu. Licența de traseu se acordă autoturismelor cu 9+1 locuri în sus. 

Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că autoturismele care vor avea maxim 9 

locuri vor trebui să se autorizeze conform OUG nr.49/2019 privind activitățile de transport 

alternativ cu autoturism şi conducător auto, neputând desfășura activitatea de ridesharing fără 

să îndeplinească toate condițiile prevăzute în lege. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului 

președinte a fost adoptată. 

 

3. PLx nr. 327/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în 

vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Biroul permanent a trimis, 

Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, în 

procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea 

desfășurării reuniunilor organelor statutare. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul 

de ordonanță de urgență, iar Senatul a adoptat această inițiativă legislativă în ședința din 

27.05.2020. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri cu caracter temporar 

pentru derularea procesului decizional în cadrul societăților, fiind create astfel instrumentele 

care permit adoptarea hotărârilor generale ale acționarilor/asociaților prin corespondență, 
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chiar dacă în actul constitutiv nu se prevede această posibilitate, precum şi asigurarea 

garanțiilor pentru derularea acestora prin mijloace electronice de comunicare directă la 

distanță, în contextul prelungirii stării de urgență determinată de evoluția pandemiei generate 

de virusul SARS-CoV-2. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 

României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz favorabil 

asupra acestui proiect de lege. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului președinte a fost 

adoptată. 

 

 

4. PLx nr. 328/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare 

publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 

 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, 

Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, în 

procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare 

publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID. Consiliul 

Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, iar Senatul a adoptat această 

inițiativă legislativă în ședința din 27.05.2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

organizarea şi desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea COVID- 19, prin intermediul serviciilor de 

radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicațiilor periodice, al furnizorilor de servicii 

media online şi furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități. 

Campaniile derulate se vor concretiza în acțiuni detaliate de informare a cetățenilor şi 

agenților economici, de explicare amănunțită a procedurilor specifice în relația cu autoritățile 

publice. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz favorabil 

asupra acestui proiect de lege. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului președinte a fost 

adoptată. 

 

 

5. Pl-x nr. 275/2020 - Propunerea legislativă privind digitalizarea învățământului 

românesc 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 

tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, propunerea legislativă 

privind digitalizarea învățământului românesc. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și 

Social au avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri. Propunerea 
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legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011. Intervențiile legislative vizează instituirea obligației Ministerului Educației și 

Cercetării de a stabili o Strategie privind educația online până la începutul anului școlar 2020 

– 2021, care urmează a fi transpusă în planurile-cadru de învățământ, precum și a obligației 

de a asigura un dispozitiv digital de tip tabletă, cu conexiune la internet, în scopul participării 

elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal la activități de învățare și predare online. 

Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 

prima Cameră sesizată. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz favorabil 

asupra acestei propuneri legislative. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului președinte a 

fost adoptată. 

 

 

6. PLx nr.346/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare 

nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Biroul permanent a trimis, 

Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2020 privind 

completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și 

propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 03.06.2020. Proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.7/1996, în sensul introducerii unui articol 

nou care să reglementeze faptul că cererea de înscriere, recepție sau avizare va putea fi 

depusă online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, însoțită de 

înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, 

de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea. Totodată, se propune modificarea şi 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019, în vederea clarificării dreptului 

consilierilor locali sau județeni, după caz, de a participa la ședințele consiliului local sau 

județean, după caz, cât şi la ședințele comisiilor de specialitate ale autorității deliberative, 

prin intermediul oricăror mijloace electronice, în special pe perioada stării de urgență, dar şi 

ulterior după încetarea acesteia. Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte 

din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 

României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz favorabil 

asupra acestui proiect de lege. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului președinte a fost 

adoptată. 
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7. COM (2020) 550 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Turism și transport în 

2020 și ulterior 

 

Domnul președinte Cornel Zainea 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 

informației şi comunicațiilor a fost sesizată, pentru examinare în fond și întocmirea unui 

proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Turism și transport în 2020 și ulterior 

- COM (2020) 550. Domnul președinte a menționat că, Comisia Europeană propune un 

pachet de orientări și recomandări pentru a ajuta statele membre să elimine treptat restricțiile 

de călătorie și pentru a permite întreprinderilor din domeniul turismului să își redeschidă 

porțile, respectând în același timp măsurile sanitare de rigoare. Pachetul urmărește, de 

asemenea, să ajute sectorul turismului din UE să se redreseze în urma pandemiei, sprijinind 

întreprinderile și asigurând faptul că Europa continuă să fie destinația de top a vizitatorilor 

europeni si străini. Pachetul "Turism si transport" al Comisiei cuprinde: 

- O strategie globală de redresare în 2020 și în perioada ulterioară; 

- O abordare comună a restabilirii libertății de mișcare și a eliminării restricțiilor la frontierele 

interne ale UE, în mod treptat și coordonat; 

- Un cadru de sprijinire a restabilirii treptate a transportului, asigurând în același timp siguranța 

pasagerilor și a personalului; 

- O recomandare care urmărește să facă din voucherele de călătorie o alternativă atractivă la 

rambursarea în numerar; 

- Criterii pentru reluarea treptată, în condiții de siguranță, a activităților turistice și pentru 

elaborarea de protocoale sanitare pentru unitățile de primire turistice cum ar fi hotelurile. 

 

Comisia dorește să le ofere cetățenilor posibilitatea, încrederea și siguranța de a călători 

din nou cu ajutorul următoarelor măsuri: 

Pentru turiști și călători 

- restabilirea în condiții de siguranță a libertății de mișcare și eliminarea 

controalelor la frontierele interne; 

- restabilirea serviciilor de transport în întreaga UE, protejând în același timp 

sănătatea lucrătorilor din domeniul transporturilor și a pasagerilor; 

- reluarea în siguranță a serviciilor de turism; 

- voucherele trebuie să devină o opțiune mai atractivă pentru clienți; 

- asigurarea interoperabilității transfrontaliere a aplicațiilor de urmărire. 

Statele membre, cu sprijinul Comisiei, au convenit asupra unor reguli pentru a asigura 

interoperabilitatea transfrontalieră a aplicațiilor de urmărire, astfel încât cetățenii să poată fi 

avertizați cu privire la o posibila infecție cu noul coronavirus atunci când călătoresc în UE. 

Aplicațiile de urmărire respective trebuie să fie voluntare, transparente, temporare, securizate 

cibernetic, să utilizeze date anonimizate, să se bazeze pe tehnologia bluetooth și să fie 

interoperabile la nivel transfrontalier, precum și între diferite sisteme de operare. 

Interoperabilitatea este esențială. Cetățenii UE trebuie să poată primi alerte cu privire la o 
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posibilă infecție într-un mod sigur și protejat, indiferent de locul în care se află în UE și 

indiferent de aplicația pe care o utilizează. Comisia sprijină statele membre în găsirea soluției 

adecvate, în conformitate cu principiile stabilite în setul de instrumente UE și în orientările 

Comisiei privind protecția datelor. Comisia și statele membre vor dezvolta în continuare 

cadrul de interoperabilitate transfrontalieră pentru aplicații mobile care vor asista la urmărirea 

contactelor apropiate. Comisia va crea un site internet special, cu o hartă interactivă care va 

combina în timp real informațiile din statele membre și din sectorul turismului și al 

călătoriilor și va sprijini soluțiile inovatoare în conformitate cu legislația privind protecția 

datelor pentru utilizarea inteligenței artificiale și a roboticii în vederea combaterii pandemiei 

de COVID-19 și pentru a ajuta întreprinderile din domeniul turismului să facă față noilor 

realități. 

 

Pentru întreprinderile din domeniul turismului 

 

Comisia își propune să sprijine sectorul european al turismului prin: 

- asigurarea de lichidități destinate întreprinderilor din domeniul turismului, în 

special IMM-urilor; 

- salvarea de locuri de muncă cu un ajutor financiar de până la 100 de miliarde EUR 

din cadrul programului SURE. Programul SURE ajută statele membre să acopere 

costurile sistemelor naționale de ocupare a forței de muncă pe termen scurt și ale 

măsurilor similare care permit întreprinderilor să protejeze locurile de muncă; 

- informarea cetățenilor cu privire la oferta turistică locală, promovarea atracțiilor și 

a turismului local și a Europei ca destinație turistică sigură. 

În momentul în care circumstanțele sanitare o vor permite, Comisia Europeană va 

organiza o convenție europeană în domeniul turismului, pentru a reflecta, împreună cu 

instituțiile UE, industria, regiunile și părțile interesate, cu privire la turismul european de 

mâine și pentru a începe în comun construirea unei foi de parcurs pentru 2050 către un 

ecosistem european de turism durabil, inovator și rezilient („Agenda europeană pentru turism 

2050”). 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui proiect de 

opinie favorabil asupra acestei comunicări. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului 

președinte a fost adoptată. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cornel Zainea 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	PROCES VERBAL

