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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                            Bucureşti, 7 aprilie 2021                 
şi problemele minorităţilor naţionale                                               COM (2021)102                  

     
            
            
 

      PROIECT DE OPINIE 
 

asupra  COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR - Plan de acțiune privind Pilonul european al 
drepturilor sociale - COM(2021)102 
 
 
         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, anexate TUE și  Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități naționale a fost sesizată de către Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților prin adresa, nr. E14 din 23.03.2021, pentru examinare pe 
fond, cu inițiativa Comisiei Europene COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR- Plan de acțiune privind Pilonul 
european al drepturilor sociale - COM(2021)102, înregistrată cu nr. 4c-6/341 din 25 martie 
2021. 
 Comunicarea este o inițiativă prioritară cu caracter nelegislativ, iar termenul pentru 
aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități 
naționale este 27 aprilie 2021. 
         Scopul acestei comunicări este de a prezenta planul de acțiune privind Pilonul European 
al drepturilor sociale. Astfel, summitul social de la Porto din mai 2021 va reprezenta un prilej 
de mobilizare a forțelor pentru a reînnoi, la cel mai înalt nivel politic, angajamentul de punere 
în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Prezentul plan de acțiune constituie 
contribuția Comisiei la Summitul social de la Porto. 
          Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități naționale au dezbătut 
documentul sus-menționat în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 7 aprilie 
2021, în conformitate cu prevederile art.173 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.    
         Examinând  documentul, deputații au constatat că forța de muncă calificată și inovatoare, 
capabilă să se adapteze și să modeleze tranziția verde și cea digitală va fi esențială în acest 
sens. 
         Totodată s-a remarcat propunerea  de către Comisia Europeană a  trei obiective principale 
la nivelul UE care să fie îndeplinite până la finele acestui deceniu în domeniile ocupării forței 
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de muncă, competențelor și protecției sociale, în concordanță cu obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale ONU 
           Deputații au apreciat invitația făcută de Comisia Europeană ca statele membre să-și 
definească propriile obiective naționale, pentru a contribui la acest efort comun 
          O altă observație făcută de deputați se referă la faptul că planul de acțiune propune 
acțiuni la nivelul UE pentru continuarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale, cu scopul de a construi o Europă socială mai puternică pentru tranziții juste și redresare. 
Pentru a garanta accesul deplin al cetățenilor UE la drepturile și principiile pilonului sunt 
necesare, în mare parte, acțiuni întreprinse la nivel național, regional și local.  
           Membrii Comisiei consideră binevenită invitația făcută de Comisia Europeană către 
statele membre, partenerii sociali și alți actori relevanți, cum ar fi autoritățile regionale și locale 
și organizațiile societății civile, să plaseze standardele sociale înalte reflectate în pilon în 
centrul investițiilor și reformelor pe care le realizează pentru a se redresa în urma pandemiei 
de COVID-19. Scopul comun este acela de a investi în generațiile actuale și viitoare de 
europeni, pentru a le da posibilitatea, lor și Europei în ansamblu, să prospere prin inovare 
socială și diversitate, în pofida schimbării și adversității. 
           Deputații salută organizarea Summitului social de la Porto din 7-8 mai 2021 de către 
președinția portugheză a Consiliului, care va reprezenta ocazia de a confirma, la cel mai înalt 
nivel politic, angajamentul și ambiția de a pune pe primul loc oamenii în procesul de redresare 
a Europei, precum și invitația Comisiei făcută către  instituțiile europene, parlamentele 
naționale, partenerii sociali și societatea civilă de a organiza periodic dezbateri politice comune 
pentru a face bilanțul progreselor înregistrate pe calea către o Europă socială puternică până în 
2030.  
            În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei, în considerarea celor 
prezentate în cuprinsul Comunicării, au hotărât, cu unanimitate de voturi,   întocmirea unui 
proiect de opinie favorabil  promovării documentului Comisiei Europene, COMUNICARE 
A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR- Plan de 

acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale - COM(2021)102  și transmiterea 
acestuia către Comisia pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară, conform prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților.     
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