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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

            Bucureşti, 25.02.2020 
     Nr. 4c-2/68 

 
 
 
 

PROIECT DE OPINIE 
 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – 
Pregătirea conferinței privind viitorul Europei 

COM(2020) 27 
 
 

 
În conformitate cu prevederile art.171 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților,  republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pe fond asupra Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu – Pregătirea conferinței privind viitorul Europei - 
COM(2020) 27, transmisă cu adresa nr. 1/E din 05.02.2020 și î nregistrată la comisie 
cu nr. 4c-2/117 din 20.02.2020. 

 
Comunicarea reprezintă contribuția Comisiei Europene la discuțiile purtate cu 

Parlamentul European și Consiliul, în vederea stabilirii sferei de acțiune, a structurii 
și a obiectivelor Conferinței privind viitorul Europei, în cadrul unei declarații comune. 
Conform Comisiei, obiectivul general al conferinței îl reprezintă încurajarea și 
facilitarea implicării cetățenilor europeni în viața democratică și în alt mod decât 
participarea la alegerile europene, propunând chiar un rol mai activ în procesul de 
elaborare a politicilor UE. 

 
Luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene și Fișa de informare a 

Direcției pentru Uniunea Europeană, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în 
conformitate cu prevederile art. 172 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezentul proiect de 
opinie:  
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 Membrii comisiei iau act de faptul că acest document are caracter 
nelegislativ; 

 Constată că participarea a peste 200 milioane de cetățeni la alegerile 
europene din 2019 a reprezentat, pentru Comisia Europeană, o dorință 
crescută de implicare a acestora în luarea deciziilor la nivelul UE, fapt ce 
a condus organizarea prezentei conferințe; 

 Ia act de faptul că această conferință va fi deschisă atât cetățenilor, cât și 
societății civile, instituțiilor și organismelor europene, autorităților 
naționale, regionale și locale, parlamentelor și altor părți interesate; 

 Reține faptul că parlamentele naționale sunt încurajate de Comisia 
Europeană să organizeze evenimente legate de conferință și în alte 
orașe decât capitala; 

 Ia la cunoștință despre temele principale de dezbatere din cadrul 
conferinței și anume:  

o combaterea schimbărilor climatice; 
o aspecte economice; 
o egalitatea și echitatea socială; 
o transformarea digitală a UE; 
o promovarea valorilor europene; 
o consolidarea poziției UE în lume; 
o consolidarea fundamentelor democratice ale UE; 
o introducerea listelor transnaționale la alegerile pentru Parlamentul 

European; 

 Ia act de intenția Comisiei de a efectua vizite în toate statele membre și 
de a participa la evenimente legate de conferință  în întreaga UE, 
luând, totodată, contact cu cetățenii, politicienii și factorii decizionali de 
la nivel național, regional și local; 

 Constată necesitatea abordării, în cadrul conferinței, a unui element 
specific dialogurilor cu cetățenii și anume, legătura dintre punctele de 
vedere ale acestora și procesul concret de elaborare a politicilor , 
dând astfel greutate cuvântului europenilor; 

 Reține necesitatea împărțirii responsabilității de a promova conferința, 
între instituțiile și organismele UE, pe de o parte și reprezentanți politici, 
instituții și alte părți interesate de la nivel local, regional și național, pe 
de alta parte; 

 Remarcă propunerile Comisiei, referitoare la noi forme de participare a 
cetățenilor și anume: 

o înființarea de comitete deliberative specifice fiecărei teme; 
o instituirea unei platforme digitale multilingve; 
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 Observă încurajarea, de către Comisie, a formelor de participare mai 
largi, interactive și creative, cum ar fi evenimente sportive sau festivaluri, 
dar și a formelor tradiționale de participare; 

 Sesizează faptul că, în conformitate cu informarea dată de Comisie, 
organizarea și desfășurarea conferinței ar trebui susținută financiar 
de toate instituțiile UE, iar statele membre sunt invitate să desemneze 
puncte de contact cu rol de “ambasadori ai conferinței”; 

 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 
25.02.2020, având prezenţi 24 deputaţi din numărul total de 27 și pe doamna Daniela 
Grigore Gîtman, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de invitat, 
luând act de faptul că documentul analizat este un document cu caracter nelegislativ, 
a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezentul document, care va fi 
transmis Comisiei pentru afaceri europene, conform normelor în vigoare, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
 
 
 
 

Șef Serviciu, 
Giorgiana Ene 
 
 

      Consilier, 
      Simina Mocanu 
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