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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                             Bucureşti, 8 noiembrie 2022              
şi problemele minorităţilor naţionale                                                         JOIN (2022)53              

     
            
            

      PROIECT DE OPINIE                                                              
 

asupra  documentului: JOIN (2022)53 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU - Planul de acţiune pentru tineret în 
cadrul acţiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 2027 - Promovarea participării şi a 
capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea externă a UE pentru dezvoltare durabilă, 
egalitate şi pace 
 
 În conformitate cu prevederile art.173 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea 
Europeană (TUE), al Protocolului nr.1 și al Protocolului nr.2, anexate tratatelor Uniunii 
Europene și al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a fost sesizată de către Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților prin adresa, nr. 16/E din 25.10.2022, pentru examinare 
pe fond, cu inițiativa Comisiei Europene - E24/2022 - JOIN (2022)53 - COMUNICARE 
COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU - Planul de acţiune 
pentru tineret în cadrul acţiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 2027 - Promovarea 
participării şi a capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea externă a UE pentru 
dezvoltare durabilă, egalitate şi pace, înregistrată cu nr. 4c-6/724 din 26 octombrie 2022. 

Comunicarea este o inițiativă prioritară cu caracter nelegislativ, iar termenul pentru 
aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale este 22 noiembrie 2022. 

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și și problemele minorităților 
naționale au dezbătut documentul sus-menționat în şedinţa din 8 noiembrie 2022, în 
conformitate cu prevederile art.175 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 Examinând documentul european, membrii Comisiei apreciază că planul de acțiune 
pentru tineret este construit pe promovarea implicării tinerilor ca parteneri strategici, pe 
sprijinirea capacitării acestora și pe valorificarea dividendului demografic, în scopul 
construirii unor societăți mai reziliente și mai favorabile incluziunii și al realizării de 
progrese în direcția respectării angajamentelor globale, cum ar fi obiectivele de dezvoltare 
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durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite din Agenda 2030 și Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice. 

De asemenea, susțin eforturile UE de a  promova participarea tinerilor și a copiilor,  la 
viața civică, economică, socială, culturală și politică prin acțiuni specifice care îi vizează pe 
tineri și prin integrarea perspectivelor și a nevoilor acestora în procesele de programare, 
elaborare a politicilor și în dialogurile politice în toate domeniile, să se promoveze 
participarea semnificativă a tinerilor la procesul multilateral de elaborare a politicilor, având 
în vedere că nivelul de participare a tinerilor și a copiilor la procesele politice formale 
rămâne, încă, unul scăzut la nivel global, din cauza barierelor structurale, a prejudecăților 
culturale și a erodării încrederii în instituțiile democratice.  

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au considerat că tinerilor trebuie să li se 
asigure o protecției deplină a drepturilor lor, inclusiv libertatea de exprimare și de asociere, 
participarea la viața publică și politică, în special la alegeri echitabile, favorabile incluziunii, 
accesibile, transparente și pașnice, întrucât, s-a constatat că, foarte mulți copii și tineri sunt 
în continuare privați de accesul echitabil la educație gratuită și de calitate, în special fetele 
și persoanele afectate de criză, iar factori precum discriminarea pe criterii de sex și de gen, 
conflictele, urgențele umanitare, violența, sărăcia și lipsa cadrelor didactice și a școlilor 
obligă milioane de copii să părăsească de timpuriu școala. Din nefericire, mulți dintre ei sunt 
supuși exploatării prin muncă, muncă forțată, căsătorie forțată a copiilor (care duce la sarcini 
nedorite) sau sunt recrutați drept copii-soldați, iar tineri precum cei vulnerabili, strămutați, 
care aparțin unor minorități și cei cu handicap ajung să fie excluși din sistemul de 
învățământ. 

În considerarea opiniilor exprimate și față de cele prezentate în cuprinsul Comunicării, 
apreciind ca este necesară o monitorizare riguroasă și rapoarte periodice care să sprijine 
rezolvarea problemelor, cât mai rapid, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi,   întocmirea unui proiect de opinie favorabil  promovării documentului Comisiei 
Europene - JOIN (2022)53 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN ŞI CONSILIU - Planul de acţiune pentru tineret în cadrul acţiunii externe 
a UE pentru perioada 2022 – 2027 - Promovarea participării şi a capacitării semnificative 
a tinerilor în acţiunea externă a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate şi pace și 
transmiterea acestuia către Comisia pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii 
de examinare parlamentară, conform prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților.         

        
 

PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 

 
  Deputat Iusein IBRAM                             Deputat Daniel-Florin GHIȚĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar Onesia  Babeș  


