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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

 
 
 
 

Bucureşti,   13 mai 2020                                                       
Nr. 4c-6/231                                        
 

PROIECT  DE  OPINIE 
 

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

COMITETUL REGIUNILOR - Răspunsul la coronavirus- COM(2020)143 
 

 
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 de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților 
prin adresa nr.290 din 6 mai 2020, referitoare la Nota 5/E  din 22.04.2020, pentru 
examinare pe fond, cu COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR - Răspunsul la coronavirus- COM(2020)143, 
înregistrată cu nr.4c-6/231 din 11 mai 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 13 mai 2020. 

Epidemia de coronavirus pune, de câteva luni la încercare nu doar Europa, ci 
aproape  întreg  mapamondul, generând, în primul rând, o situație de extremă urgență  
în  domeniul sănătății  publice. Activitatea  Comisiei Europene vizează salvarea vieților 
omenești  și  protejarea mijloacelor de trai, în acest spirit, îndreptându-și  toate 
eforturile către sprijinirea muncii eroice a europenilor care lucrează în domeniul 
asistenței medicale și care se află în prima linie, care tratează pacienții sau ajută lumea 
noastră să funcționeze, precum  și  a celor care au trebuit să își lase deoparte uneltele 
sau să stea acasă pentru a se proteja unii pe alții de virus. 

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  au  dezbătut  documentul  sus-menţionat  în  şedinţa online din data de 12 
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mai 2020, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și 129 alin. (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere și Fișa de informare a 
Direcției pentru Uniune Europeană,  membrii Comisiei, luând  act de pachetul de 
măsuri prezentat și în considerarea  celor prezentate în cuprinsul comunicării, apreciază 
faptul că inițiativa a intrat în vigoare în timp record, ceea ce a permis statelor membre 
să cheltuiască fondurile politicii de coeziune pentru a sprijinii sistemele de sănătate și 
profesioniștii  din acest domeniu, angajații și angajatorii (prin regimuri cu program de 
lucru redus) și întreprinderile mici (prin oferirea de lichidități). 

 În consecință, în considerarea eforturilor comune, salutând propunerea Uniunii 
Europene   de a fi utilizate toate fondurile disponibile din bugetul Uniunii pe anul 
acesta, pentru a contribui la satisfacerea nevoilor urgente ale sistemelor de sănătate 
europene, și mai ales  asigurarea flexibilității depline a fondurilor structurale și de 
investiții europene, astfel încât fiecare euro să poată fi direcționat în acest moment către 
sprijinirea eforturilor în materie de sănătate publică sau către atenuarea șocului 
economic care afectează cetățenii și întreprinderile,  membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil promovării COMUNICĂRII 
JOIN(2020)7 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Politica privind Parteneriatul estic 
după 2020 Consolidarea rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate 
pentru toţişi  transmiterea  acestuia către Comisia pentru afaceri europene, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară, conform prevederilor 
Regulamentului Camerei Deputaților. 
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                          PREŞEDINTE                                                     SECRETAR 

              Deputat  Iusein IBRAM                             Deputat Sergiu Cosmin VLAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş   

 


