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PROIECT  DE  OPINIE 

asupra  

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor– Conturarea viitorului digital al 

Europei (COM(2020)-67) 
 

  În conformitate cu prevederile art.169 și art.170 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,  Comisia pentru sănătate și 

familie a fost sesizată, cu examinarea documentului nelegislativ  – 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Conturarea 

viitorului digital al Europei (COM (2020)-67),  trimisă cu adresa Biroului 

Permanent 3/E (5.03.2020)  din 9.03.2020. 

 Documentul supus examinării Comisiei având caracter nelegislativ 

reprezintă o strategie pe termen lung a Uniunii Europene de implementare 

a unor măsuri privind soluțiile digitale care includ comunicațiile, 

inteligența artificială și tehnologiile cuantice. Documetului supus 

dezbaterii îi sunt atașate și Comunicarea Comisiei privind O strategie 

europeană privind datele COM(2020)-66 precum și Cartea albă privind 

intelegența artificială COM(2020)-65. In procesul dezvoltării digitale, 

Comisia a identificat următoarele obiective cheie: tehnologie în serviciul 

cetățenilor, economie echitabilă și competitivă, societate deschisă, 

democratică și durabilă. Termenul pentru înaintarea proiectului de opinie 

al Comisiei pentru sănătate și familie este 1.04.2020. 



Membrii Comisiei sănătate și familie au examinat şi dezbătut 

documentul mai sus-menţionat și Fișa de informare prezentată de Direcția 

pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților în şedinţa din data de 2 

aprilie 2020 prin mijloace de comunicare online. La dezbaterile Comisiei 

au participat 19 deputați din totalul de 19 membri. 

 Membrii Comisiei pentru sănătate și familie consideră că 

problematica tehnologiilor digitale reprezintă o chestiune de interes și 

îngrijorare pentru cetățenii UE dar și o provocare globală a instituțiilor UE. 

Utilitatea acestor tehnologii este dovedită chiar și în situația prezentă a 

declarării stării de urgență determinată de pandemia coronavirusului prin 

faptul că instituțiile publice, societățile comerciale și ONG-urile își pot 

desfășura activitatea utilizând mijloacele de comunicare online. În scopul 

îmbunătății cadrului legislativ privind tehnologiile digitale, Comisia pentru 

sănătate și familie este de acord cu strategia Comisiei cu mențiunea că 

masurile și inițiativele legislative trebuie să aibă în vedere și respectarea 

drepturilor privind ocrotirea sănătății și la un mediu sănătos. Prin 

dezvoltarea soluțiilor digitale, datele personale colectate într-un sistem 

securizat trebuie puse exclusiv în folosul dezvoltării accesului egal la 

asistență și tratamente medicale. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru sănătate și famile au hotărăt cu unanimitate de voturi să transmită 

Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil asupra 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Conturarea 

viitorului digital al Europei (COM (2020)-67). 
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