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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                     23 martie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii 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: Sărmaș Ioan-Sabin, Ivan Bogdan-Gruia, Berescu Monica-Elena, Kocsis-Cristea 
Alexandru, Miruță Radu-Dinel, Axinia Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-
Anda, Popescu Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Popa Radu Mihai, Gliga 
Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-Titus.  

Domnul deputat Popescu Pavel a fost înlocuit de către domnul deputat Valentin 
Făgărășian. 

Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Sărmaș Ioan-Sabin, președinte 
al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 
  

Pe ordinea de zi a ședinței comune 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.  
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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. 

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 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti,

