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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 

 
Bucureşti, 23 martie 2021 

Nr. 4c-20/83 

 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte STEFAN MUȘOIU 

 
 

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

vă înaintăm proiectul de opinie asupra Comunicării a comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și  Social 

European și  Comitetul Regiunilor privind realizarea Spaţiului 

european al educaţiei până în 2025 [COM(2020) 625], document 

nelegislativ transmis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 
 

Bucureşti, 23 martie 2021 

Nr. 4c-20/83 

 

PROIECT  DE  OPINIE asupra Spaţiului european al  

educaţiei până în 2025  [COM(2020) 625] 

 

 Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a fost 

sesizată, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, a fost sesizată pentru examinarea 

fondului cu documentul nelegislativ- Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și  Social European și  

Comitetul Regiunilor privind realizarea Spaţiului european al educaţiei 

până în 2025  [COM(2020) 625], transmis cu adresa nr.1/E din 9 martie  

2021 şi înregistrat sub nr.4c-20-71 bis/09.03.2021. 

 Obiectul prezentei propuneri constă în stabilirea viziunii privind 

realizarea Spațiului european al educației până în 2025 și prezintă pașii 

concreți pentru atingerea acestui obiectiv – educație de calitate, 

incluziunea și egalitatea între femei și bărbați, tranziția ecologică și digitală 

, profesori și formatori, învațamântul superior și dimensiunea geopolitică. 

 Pandemia de COVID-19 a subliniat și mai clar importanța 

incluziunii și a echității în educație și a arătat relevanța localizării 

geografice a elevilor și familiilor în Spațiul european al educației, 

consideră că nivelul de instruire și de absolvire să fie decuplat de statutul 

social, economic și cultural. Numai dacă oamenii au competențele și 
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educația necesare, Europa va beneficia de o redresare economică 

susținută, orientată  spre tranziție verde și digitală. 

.  

Membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați au 

dezbătut documentul sus menţionat în şedinţa din 23 martie 2021. 

La lucrările Comisiei deputaţii acesteia au fost prezenţi conform listei 

de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească 

prezentul proiect de opinie favorabil Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul, Comitetului Economic și Social European 

și Comitetului Regiunilor privind realizarea –Spatiului european al 

educatiei până în 2025 [COM(2020)625], care va fi transmis Comisiei 

pentru afaceri europene potrivit art.174 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat. 

. 

 

 

PREŞEDINTE, 

DAN TANASĂ 

 
 
 
 
 
        
 
 
 


