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Proiect de opinie  

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Banca Centrală Europeană,  Comitetul Economic şi Social European 

şi Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii  

– Analiza anuală a creşterii pentru 2016  

– Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei  

- COM (2015) 690 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în data de 

14.10.2015, cu examinarea fondului Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de 

Investiţii – Analiza anuală a creşterii pentru 2016 – Consolidarea redresării 

şi stimularea convergenţei E 51/2015 - COM (2015) 690. 

Termenul pentru exprimarea opiniei este 18.02.2016. 

Membrii comisiei au examinat documentul mai sus menţionat în 

şedinţa comisiei din data de 16 februarie 2016.  

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl Auraş 

Marinescu – consilier afaceri europene în Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
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 În cadrul dezbaterilor s-a precizat că, la 26 noiembrie 2015, Comisia 

Europeană a prezentat pachetul de comunicări din cadrul Analizei anuale a 

creşterii pentru 2016, marcând astfel prima etapă a lucrărilor Semestrului 

european 2016.  

Comisia Europeană menţine structura celor trei piloni fundamentali 

pentru redresare din criză şi creştere economică: 

a) responsabilitatea şi disciplina fiscal-bugetară a guvernelor statelor 

UE; 

b) aprofundarea reformelor structurale în toate statele membre 

(inclusiv cele din zona euro); 

c) stimularea investiţiilor publice şi private, mai ales în cadrul Planului 

de investiţii pentru Europa. 

În ceea ce priveşte structura Semestrului european, Comisia 

Europeană propune o relativă ajustare a abordării acesteia. Astfel, 

semestrul va fi structurat în două faze succesive: cea europeană (din luna 

noiembrie până în februarie) şi cea naţională (la nivelul statelor membre, 

din februarie – odată cu publicarea rapoartelor de ţară – până în iulie, 

când se vor adopta recomandările specifice fiecărui stat UE). 

În cadrul Semestrului se vor accentua următoarele aspecte: 

• performanţele în domeniul ocupării forţei de muncă şi în 

domeniul social;  

• promovarea convergenţei prin analiză comparativă şi 

continuarea celor mai bune practici. Treptat, Comisia va 

propune criterii de referinţă şi va consolida schimbul de cele 

mai bune practici în toate domeniile tematice sau de politici 

economico-sociale;  

• sprijin acordat reformelor prin intermediul fondurilor UE şi 

al asistenţei tehnice; 

• guvernanţa economică a UE va fi ameliorată prin 

intermediul îmbunătăţirilor aduse PDM. 

La nivelul UE, Comisia arată că statele europene acţionează în 

continuare pentru remedierea dezechilibrelor macroeconomice identificate 

în anii anteriori. 
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La nivelul statelor membre, RMA identifică statele pentru care este 

necesară o analiză mai aprofundată pentru a se evalua dacă sunt afectate 

sau nu de dezechilibre. 

Comisia Europeană încurajează România şi alte state membre UE să 

participe la Planul de investiţii pentru Europa, prin mobilizarea investiţiilor 

publice şi private necesare obiectivelor Planului. Continuarea reformelor 

structurale pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice, creşterea 

productivităţii şi atingerea unui nivel mai mare de convergenţă reprezintă 

priorităţi pentru 2016. 

România este interesată de consolidarea dimensiunii sociale a 

politicilor europene. Deşi în România rata şomajului este sub media UE, 

situaţia este mai dificilă în cazul tinerilor, în special pentru cei care nu sunt 

înscrişi la studii sau nu lucrează. De asemenea, România se află printre 

statele membre în care riscul de sărăcie, nu doar în rândul şomerilor, ci şi 

al angajaţilor, a crescut în perioada recentă (conform raportului de ţară 

pentru 2015). 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, în temeiul art.38 din HCD nr.11/2011, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene. 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
             
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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