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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                        Bucureşti, 8 martie 2022                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                                              COM (2022)16  
   
                     

      PROIECT DE OPINIE 
 

asupra documentului Comisiei Europene - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie 
europeană pentru universități-- COM(2022)16 
 
  În conformitate cu dispozițiile art.173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin 
Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 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 şi 
problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților prin 
adresa nr. 3/E din 22.02.2022, pentru examinare pe fond, cu inițiativa Comisiei Europene - Comunicare a 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități - COM(2022)16, înregistrată cu nr.4c-
6/105 din 24 februarie 2022. 

 Comunicarea este o inițiativă a Comisiei cu caracter nelegislativ, iar termenul pentru aprobarea 
proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
este 29 martie 2022. 

 Strategia europeană pentru universități urmărește să sprijine universitățile și să le permită să se 
adapteze la condițiile în schimbare, să prospere și să contribuie la reziliența și redresarea Europei. 
             Astfel, se consideră că sectorul învățământului superior joacă un rol esențial în ceea ce privește 
redresarea Europei în urma pandemiei și în conturarea unor societăți și economii durabile și reziliente. 
Universitățile care promovează excelența și sunt favorabile incluziunii reprezintă o condiție și o fundație 
pentru societăți deschise, democratice, echitabile și durabile, precum și pentru o creștere susținută, 
antreprenoriat și ocuparea forței de muncă. 
 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au  dezbătut  
documentul  sus-menţionat  în  şedinţa din data de 8 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. 172 
și art.173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. 
            Examinând documentul Comisiei Europene, se observă că Europa are nevoie de universități 
prospere care să contribuie la punerea în aplicare a agendei politice a Uniunii Europene, întrucât acestea 
cuprind numeroase inițiative-cheie adoptate recent pentru redresare și reziliență. Uniunea Europeană și 
statele membre au un interes comun în ceea ce privește sprijinirea sectorului învățământului superior, 
unindu-și forțele în jurul unei viziuni comune pentru sectorul învățământului superior, pe baza diversității 
bogate a acestui sector. 

          O observație făcută de membrii Comisiei relevă că Europa se poate baza pe un sector al 
învățământului superior divers și prosper, adânc înrădăcinat în cultura europeană. Europa găzduiește 
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