
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

1/5 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 9 martie 2020 

Nr. 4c-9/86 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Angel Tîlvăr 

 
 

 

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm proiectul de opinie asupra 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Pregătirea 
conferinţei privind viitorul Europei – COM (2020)27, document transmis 
comisiei noastre în temeiul art.169 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
 



 

2/5 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 9 martie 2020 

Nr. 4c-9/86 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu– 

 Pregătirea conferinţei privind viitorul Europei  

  COM (2020) 27 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.171 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu documentul 
privind comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – 
Pregătirea conferinţei privind viitorul Europei – COM (2020)27, pentru 
examinarea fondului. 

Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în 
şedinţa din data de 4 martie 2020. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că dezbaterea privind 
viitorul Uniunii Europene nu este nouă; aceasta a fost inițiată de Consiliul 
European informal din iunie 2016, ca urmare a rezultatelor referendumului 
din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru ca trei luni mai 
târziu, la Bratislava, să fie inițiat un proces de reflecție politică ce viza 
îmbunătățirea relațiilor dintre statele membre și apropierea de cetățenii 
UE.  

În paralel cu acest proces de reflecție, șefii de stat sau de guvern 
reuniți la Bratislava stabiliseră și o serie de priorități pentru următoarele 
luni, vizând teme precum migrația și frontierele externe, securitatea 
internă și externă, dezvoltarea socio-economică și tineretul.  

Invocând principii precum încrederea și cooperarea loială, principiul 
subsidiarității, principiul democrației, dar și eficientizarea și 
transparentizarea procesului decizional european, reuniunea Consiliului 
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European de la Roma a pus accent pe păstrarea unității celor 27 state 
membre pentru apărarea intereselor și valorilor comune.  

Summit-ului de la Roma i-a urmat cel de la Sibiu, din 2019, care s-a 
încheiat cu o declarație prin care statele membre se angajau să păstreze 
unitatea, solidaritatea, să ocrotească democrația și statul de drept, să 
susțină acțiunea la nivelul Uniunii Europene în acele domenii în care 
aceasta aduce valoare adăugată, să respecte principiul echității, să reducă 
disparitățile, să protejeze cetățenii și viitoarele generații, astfel încât 
Uniunea să devină un lider mondial responsabil.  

Pe baza acestor principii și deziderate, Consiliul European din 20 
iunie 2019 a adoptat agenda strategică pentru următorii cinci ani. 
 Pentru transpunerea acestor priorități Consiliul European a invocat 
necesitatea asigurării în cadrul UE a unei baze economice solide și a 
reamintit că Uniunea trebuie să se concentreze asupra aspectelor 
importante, potrivit principiilor subsidiarității și proporționalității, să 
încurajeze creativitatea și inovația și să acționeze în limitele tratatelor, cu 
respectarea principiilor democrației, statului de drept, transparenței și 
egalității între cetățeni și între statele membre. Pe lângă toate acestea, a 
fost subliniată importanța colaborării cu cetățenii, cu societatea civilă și cu 
partenerii sociali, precum și cu actorii regionali și locali.  

La 16 iulie 2019, în fața plenului Parlamentului European, candidata 
la președinția Comisiei Europene, încurajată de participarea sporită la 
alegerile parlamentare din mai 2019, pleda pentru organizarea unei 
conferințe privind viitorul Europei, o etapă în efortul de a impulsiona 
construcția europeană și de a aduce Uniunea mai aproape de cetățenii săi.  

Participarea unui număr mare de cetățeni (peste 200 milioane) la 
alegerile europene din mai 2019  a echivalat, pentru Comisia Europeană, 
cu o dorință crescută de implicare a acestora în luarea deciziilor la nivelul 
Uniunii. Ca atare, având în vedere nevoia de consolidare a democrației la 
nivelul UE și beneficiind de avântul tehnologiilor digitale și al platformelor 
de comunicare, Comisia se angajează să ofere cetățenilor europeni căi noi 
de exprimare cu privire la ceea ce face Uniunea și la modul în care aceasta 
acționează pentru ei.  

Comisia propune ca structura, domeniul de aplicare și calendarul 
conferinței să fie stabilite în comun de către Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie, lucrările finalizându-se cu o declarație comună la care 
să adere și alți semnatari, inclusiv parlamentele naționale.  

Cu privire la parlamentele naționale, Comisia le recunoaște rolul 
important în cadrul conferinței și le încurajează să organizeze evenimente 
legate de aceasta și nu doar în capitale. De asemenea, arată că 
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participarea cetățenilor nu poate rămâne fără răspuns, lucrările conferinței 
finalizându-se cu recomandări concrete de acțiuni viitoare la nivelul UE.  

În privința calendarului, se propune ca inaugurarea conferinței să 
aibă loc la 9 mai 2020, iar în primul semestru al anului 2022, sub 
președinția franceză a Consiliului, ar urma să fie prezentate rezultatele și 
recomandările diferitelor dezbateri și să se examineze etapele următoare. 

De asemenea, Consiliul a susținut că organizarea conferinței ar 
trebui să aibă la bază câteva principii esențiale, precum: egalitatea între 
instituții la toate nivelurile; respectarea prerogativelor fiecărei instituții; 
eficiența și evitarea birocrației inutile; implicarea efectivă a cetățenilor.   

În privința participanților, aceștia ar trebui să includă: membri ai 
Parlamentului European, reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei, 
parlamentele naționale, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și 
Social European, Înaltul Reprezentant (atunci când se discută rolul 
internațional al UE). Implicarea cetățenilor și a societății civile ar trebui să 
asigure o largă reprezentare a grupurilor din societate, în special a 
tinerilor.  

Comisia pentru afaceri Europene din Senatul României a salutat 
inițiativa privind organizarea conferinței, susținând participarea 
parlamentelor naționale ca membri cu drepturi egale ai conferinței și 
organismelor sale de conducere, precum și o reprezentare egală ca număr 
cu aceea a Parlamentului European. De asemenea, salutând implicarea 
cetățenilor în dezbateri, invocând principiile reprezentativității și 
legitimității democratice a membrilor conferinței, Senatul României a 
formulat rezerve cu privire la mecanismul de selectare a participanților. 

Într-o notă a Guvernului României cu privire la prioritățile 
președinției croate, transmisă Camerei Deputaților în ianuarie 2020, se 
arată că România va susține continuarea dezbaterilor privind viitorul 
Europei, subliniind, totodată, contribuția adusă deja de summit-ul şi 
Declarația de la Sibiu la această dezbatere. În ceea ce privește conferința 
privind viitorul Europei, România va susține organizarea conferinței de o 
manieră inclusivă, cu implicarea tuturor statelor membre și cu o partajare 
echilibrată a competențelor între Consiliul UE, Parlamentul European și 
Comisia Europeană, conform atribuțiilor fiecărei instituții, așa cum sunt 
prevăzute în tratate. De asemenea, România va sublinia importanța de a 
utiliza această conferință ca o oportunitate pentru asigurarea punerii în 
aplicare eficiente a priorităților agreate în agenda strategică a UE pentru 
perioada 2019-2024.  
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Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

        

           

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 


		2020-03-12T16:33:29+0200
	Vlădescu Lidia-Ana




