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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                            Bucureşti, 5 mai 2021                    
şi problemele minorităţilor naţionale                                                          COM (2021)142  
   
                     

      PROIECT DE OPINIE 
 

asupra documentului Comisiei Europene - Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- 
Strategia UE privind drepturile copilului 
 

 În conformitate cu prevederile art.170 și art.171 alin (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al 
Protocoalelor 1 și 2 anexate Tratatelor Uniunii Europene, 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 14.04.2021, pentru examinare pe 
fond, cu inițiativa Comisiei Europene - Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- 
Strategia UE privind drepturile copilului - COM(2021)142, înregistrată cu nr.4c-6/396 
din 21 aprilie 2021. 

 Comunicarea este o inițiativă prioritară a Comisiei cu caracter nelegislativ, iar 
termenul pentru aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale este 25 mai 2021. 

 Scopul  acestei  comunicări este de a urmări intensificarea protecției, promovării și 
garantării drepturilor copilului. 
 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au  dezbătut  documentul  sus-menţionat  în  şedinţa din data de 5 mai 2021, 
organizată în sistem mixt (fizic și on-line), în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) 
din Regulamentul Camerei Deputaților. 
 Examinând documentul Comisiei Europene, membrii Comisiei au considerat că 
protecția și promovarea drepturilor copilului reprezintă unul dintre obiectivele 
fundamentale ale activității Uniunii Europene în interiorul său și dincolo de frontierele 
sale.  
          O observație făcută de membrii Comisiei se referă la  obiectivul ambițios al 
prezentei strategii de a le oferi copiilor din Uniunea Europeană și din întreaga lume cea 
mai bună viață posibilă. 
 Membrii Comisiei salută faptul că niciodată până acum copiii din UE nu au 
beneficiat de drepturile, oportunitățile și securitatea de care se bucură astăzi. Acest lucru 
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se datorează în special acțiunilor politice, legislației și finanțării UE din ultimul deceniu și 
colaborării cu statele membre. 
         Orientările UE revizuite din 2017 pentru promovarea și protecția drepturilor 
copilului au reprezentat o etapă importantă pentru drepturile copiilor la nivel mondial, 
împreună cu numeroasele programe umanitare și de dezvoltare care promovează dreptul la 
sănătate și educație. Impactul acestor inițiative a îmbunătățit în mare măsură viața copiilor 
din UE și exercitarea concretă a drepturilor acestora.  

        Membrii Comisiei au remarcat că aceste progrese au fost obținute cu multă trudă, dar 
nu ar trebui considerate ca fiind de la sine înțelese. Acum este momentul valorificării 
acestor eforturi, a abordării provocărilor persistente și emergente și a definirii unei 
strategii cuprinzătoare pentru protejarea și promovarea drepturilor copiilor într-o lume 
aflată în continuă schimbare.  

         În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei, în considerarea  
celor prezentate în cuprinsul Comunicării, au hotărât, cu majoritate 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- Strategia UE privind drepturile copilului 
COM (2021) 142 şi  transmiterea  acestuia către Comisia pentru afaceri europene, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară, conform prevederilor Regulamentului 
Camerei Deputaților. 
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