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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

 
 
 
 

Bucureşti,   28 aprilie 2020                                                       
Nr. 4c-6/172                                        
 

PROIECT  DE  OPINIE 
 

asupra  COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea 
de gen 2020-2025 - COM(2020)152 

 
 

În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană  (TUE), a 
Protocolului nr.1 şi Protocolului nr.2, anexate TUE şi a Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată, cu adresa nr.4/E din 21.04.2020, pentru examinare 
pe fond, cu COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 
- COM(2020)152, înregistrată cu nr.4c-6/172 din 27 aprilie 2020. 

 
Comunicarea Comisiei are caracter nelegislativ, iar termenul pentru aprobarea 

proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale este 22 aprilie 2020. 

Prezenta strategie privind egalitatea de gen structurează activitatea Comisiei 
Europene cu privire la egalitatea de gen și stabilește obiectivele de politică și acțiunile-
cheie pentru perioada 2020-2025. Scopul acesteia este ca Europa să devină un spațiu 
model al egalității de gen, în care violența bazată pe gen, discriminarea pe criterii de sex 
și inegalitatea structurală dintre femei și bărbați să fie aspecte de domeniul trecutului, 
urmărindu-se o Europă în care femeile și bărbații, fetele și băieții, în toată diversitatea 
lor, să fie egali; în care aceștia să fie liberi să își urmeze calea aleasă în viață, în care să 
aibă șanse egale de a prospera și în care să poată fi, în condiții de egalitate, membri sau 
lideri ai societății noastre europene. 
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Comisia va consolida integrarea perspectivei de gen prin includerea acesteia, în mod 
sistematic, în toate etapele elaborării de politici din toate domeniile de politică ale UE, 
interne și externe. 

Strategia reprezintă contribuția UE la crearea unei lumi mai bune pentru femei și 
bărbați, fete și băieți, cu atât mai mult cu cât în 2020 este marcată cea de a 25-a aniversare 
a adoptării Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing (primul angajament 
universal și plan de acțiune menit să aducă progrese în materie de egalitate între femei și 
bărbați). Strategia răspunde obiectivului de dezvoltare durabilă privind egalitatea de gen 
(ODD 5) și dezideratului ca egalitatea de gen să constituie o prioritate transversală a 
tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă, precum și angajamentului UE față de 
Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. 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. 

 
Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale au dezbătut documentul sus-menţionat în şedinţa online din data de 28 aprilie 
2020. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere și Nota transmisă de 
Ministerul Afacerilor Externe, membrii Comisiei consideră că în Uniunea Europeană 
este nevoie de o responsabilitate comună pentru a se ajunge la o egalitate de gen reală și, 
totodată, este imperios necesară unirea tuturor forțelor și întreprinderea de acțiuni de 
către toate statele membre, instituțiile UE și agențiile UE, în parteneriat cu societatea 
civilă și cu organizațiile de femei, cu partenerii sociali și cu sectorul privat, pentru că, 
deși Uniunea Europeană este lider mondial în domeniul egalității de gen și a înregistrat, 
în ultimele decenii, progrese semnificative în ceea ce privește egalitatea de gen, niciun 
stat membru nu a atins încă o egalitate de gen deplină, iar progresele sunt lente.  

 
În considerarea celor prezentate, apreciind că prin prezenta Strategie a UE se dă un  

nou impuls egalității de gen, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
proiect de opinie favorabil promovării COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - O Uniune a egalităţii: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 - COM(2020)152 şi  transmiterea  
acestuia către Comisia pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară, conform prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților. 

 
 

                          PREŞEDINTE                                                     SECRETAR 

              Deputat  Iusein IBRAM                             Deputat Sergiu Cosmin VLAD 
 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş   


