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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 

 
Bucureşti, 9 martie 2021 

Nr. 4c-20/71 

 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte STEFAN MUȘOIU 

 
 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

vă înaintăm proiectul de opinie asupra CĂRȚII VERZI PRIVIND 

ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI Promovarea solidarităţii şi a 

responsabilităţii între generaţii [COM(2021) 50], document 

nelegislativ transmis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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PROIECT  DE  OPINIE asupra CĂRȚII VERZI PRIVIND 

ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI  

Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între 

generaţii [COM(2021) 50] 

 

 Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a fost 

sesizată, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, a fost sesizată pentru examinarea 

fondului cu documentul nelegislativ- Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene- CARTEA VERDE 

PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI Promovarea solidarităţii şi 

a responsabilităţii între generaţii [COM(2021) 50], transmis cu 

adresa nr.1/E din 27 ianuarie 2021 şi înregistrat sub nr.4c-

5/286/31.05.2019. 

 Comunicarea adoptă o abordare bazată pe ciclul de viață care 

reflectă impactul universal al îmbătrânirii, atât la nivel personal, cât și 

social. Abordarea bazată pe ciclul de viață ia în considerare faptul că 

etapele tradiționale ale educației și formării, ale muncii și ale pensionării 

devin mai flexibile în contextul actual. De aceea, devine necesară găsirea 

unui echilibru pentru sistemul de protecție socială, prin consolidarea 

solidarității între generații și a echității între tineri și persoanele în vârstă. 
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Actuala Comisie a plasat evoluția demografică printre prioritățile 

agendei politice a UE. Există două principii prin care se poate asigura 

prosperitatea unei societăți în curs de îmbătrânire: îmbătrânirea activă și 

în condiții bune de sănătate și învățarea pe tot parcursul vieții, iar 

România va trebui să se conformeze în acest sens. 

În proiectul de raport referitor la îmbătrânirea populației vechiului 

continent – posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea 

populației după 2020 (din 11 septembrie 2020) este evidențiat rolul 

persoanelor în vârstă în statele din UE, precum și necesitatea de a le oferi 

acestora o îngrijire adecvată, de a preveni singurătatea la o vârstă 

înaintată și de a beneficia de experiența și cunoștințele lor. Prin urmare, 

deputații europeni au solicitat combaterea cu fermitate a tuturor formelor 

de discriminare, de infracționalitate și de excluziune cu care se confruntă 

persoanele în vârstă. 

Ca prioritate pentru România se consideră sustenabilitatea 

sistemului de pensii care se confruntă cu provocări legate de durata medie 

scăzută a vieții profesionale și de îmbătrânirea populației, pe de o parte și 

faptul că îmbătrânirea populației are un impact negativ asupra adecvării 

pensiilor asupra cheltuielilor viitoare cu asistența medicală, precum și 

asupra viabilității pe termen lung a finanțelor publice. Pentru a contracara 

declinul demografic și deficiențele structurale existente, trebuie luate atât 

măsuri de activare pe piața forței de muncă, cât și măsuri de consolidare a 

competențelor. 

Pentru a compensa scăderea populației în vârstă de muncă, UE și 

statele sale membre ar trebui să promoveze politici care să atragă un 

număr cât mai mare de persoane pe piața muncii, să permită prelungirea 

vieții profesionale  și să îmbunătățească productivitatea.  

Un alt concept evidențiat în Cartea Verde îl reprezintă economia 

vârstei a treia care va aduce noi locuri oportunități de angajare în sectoare 

precum turismul și telemedicina. În ultima perioadă, s-a constatat că 

unele state membre se confruntă cu probleme în ceea ce privește accesul 
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la asistență medicală, deci trebuie folosite pe scara largă soluțiile digitate, 

respectiv consultațiile la distanță. 

UE poate înfrunta aspectele negative prin angajamentul și implicarea 

tinerilor și persoanelor în vârstă, promovând solidaritatea și 

responsabilitatea între generații. Mecanismul de redresare și reziliență, 

principalul instrument de redresare aflat în centrul inițiativei 

NextGenerationEU urmărește să consolideze potențialul de creștere 

economică, prin crearea de locuri de muncă și este considerat un vehicul 

european de sprijin și echitate între generații. 

Membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați au 

dezbătut documentul sus menţionat în şedinţa din 9 martie 2021. 

La lucrările Comisiei deputaţii acesteia au fost prezenţi conform listei 

de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un 

proiect de opinie favorabil Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul Uniunii Europene–CARTEA VERDE PRIVIND 

ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI Promovarea solidarităţii şi a 

responsabilităţii între generaţii [COM(2021)50]. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, 

întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 

pentru afaceri europene potrivit art.174 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

DAN TANASĂ 

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Simona Șerban, consilier parlamentar        
 
 
 


