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PROIECT DE OPINIE 

asupra  Recomandării Consiliului privind Programul naţional de 

reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului 

privind Programul de convergenţă al României pentru 2015 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul art.2 

lit.a), art.17 şi art.32 din HCD nr.11/2011, cu Recomandarea Consiliului privind 

Programul naţional de reformă al României pentru 2015 care include un aviz al 

Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2015 – COM 

(2015) 272, în vederea examinării fondului. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 9 iunie 2015. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că Recomandările specifice de ţară (RST) 

sunt formulate de către Comisia Europeană (COM) pe baza programelor 

naţionale de reformă (PNR) şi a celor de stabilitate/convergenţă (PS/C), 

precum şi a evaluărilor proprii din cadrul rapoartelor de ţară, și constituie 

îndrumări de reformă pentru următoarele 12-18 luni. 

Recomandările specifice de ţară (RST) au apărut începând cu 2010 când 

Comisia  a  lansat o nouă strategie pentru creşterea economică şi ocuparea 

forţei de muncă, Strategia Europa 2020, aprobată în luna martie a aceluiași an 

de Consiliul European, strategie care se concentreză pe domeniile cheie în care 

sunt necesare acţiuni în vederea stimulării potenţialului de creştere durabilă şi 
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de competitivitate. Astfel Consiliul adoptă, pe baza propunerilor Comisiei,  

recomandări privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor 

membre şi ale Uniunii, iar ulterior adoptă o decizie  privind orientările pentru 

politicile de ocuparea forţei de muncă pentru toate  statelor membre. 

Propunerile de RST se adresează ansamblului statelor membre, cu 

excepția statelor membre care derulază programe de ajustare economică 

(Cipru și Grecia) și a zonei euro ca un întreg. Aceste recomandări sunt 

dezbătute în cadrul unor formaţiuni ale Consiliului (în cadrul EPC - Comitetul de 

Politică Economică, EFC - Comitetul Economic şi Financiar, SPC - Comitetul de 

Protecţie Socială, EMCO - Comitetul pentru Ocuparea Forţei de Muncă), apoi 

andosate de Consiliul European din iunie şi adoptate, formal, de Consiliul 

ECOFIN din iulie.  

Anul acesta, Comisia Europeană (COM) a adresat statelor membre (SM) 

un set de recomandări mult mai concrete şi mai bine orientate, având drept 

obiectiv susţinerea creşterii economice prin reforme structurale echilibrate din 

punct de vedere social, menite să conducă la crearea de locuri de muncă 

durabile şi de calitate, la consolidarea competitivităţii, dar şi la creşterea 

convergenţei între SM. Odată cu adoptarea de către COM a propunerilor de 

RST şi andosarea acestora de Consiliul European de vară se încheie prima 

etapă a Semestrului european 2015. Implementarea la nivel naţional a 

măsurilor va fi monitorizată îndeaproape de către serviciile COM, inclusiv prin 

intermediul reuniunilor bilaterale UE-state membre. 

România se situează într-un grup de SM cu un număr echilibrat de 

recomandări. Dacă în 2014, COM a adresat României opt RST, în 2015, 

numărul acestora a fost redus la jumătate, fiind reluate o parte dintre 

elementele constitutive ale recomandărilor anterioare.  

Obiectivul prezentului document supus dezbaterilor cuprinde o analiză 

succintă a situaţiei existente, pe domenii majore de reformă: fiscal-bugetar, 

ocuparea forţei de muncă, educaţie, sănătate, administraţie, justiţie, mediul de 

afaceri (guvernanţă corporativă), cât și textul propriu-zis al celor patru 

recomandări pentru România. 

Este de menţionat faptul că RST 2015 sunt în acord cu abordarea 

generală bazată pe cei trei piloni principali definiţi în Analiza Anuală a Creşterii 
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2015: stimularea investiţiilor, consolidarea implementării reformelor 

structurale, precum şi continuarea consolidării fiscale responsabile şi favorabile 

creşterii economice. 

România a primit patru RST, conform cărora trebuie: 

1. Să ia toate măsurile necesare finalizării programului de asistenţă 

financiară; 

2. Să limiteze devierea de la obiectivul bugetar pe termen mediu la 

maxim 0,25% din PIB, astfel cum este menționat în programul privind balanţa 

de plăţi 2013-2015 și să revină la obiectivul bugetar pe termen mediu în 2016 

prin luarea măsurilor necesare. Să implementeze pe deplin strategia globală 

privind conformarea fiscală, să consolideze sistemele de verificare şi de control 

în ceea ce priveşte combaterea muncii nedeclarate şi să avanseze în procesul 

de egalizare a vârstei de pensionare pentru femei şi bărbați; 

3. Să consolideze măsurile active pe piaţa muncii, în special pentru 

tinerii neînregistrați și şomerii pe termen lung. Să se asigure că Agenția 

Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă dispune de personal adecvat. Să 

stabilească, în consultare, cu partenerii sociali, orientări clare privind fixarea 

nivelului salariului minim. Să introducă venitul minim de inserţie. Să 

îmbunătățească calitatea educației și îngrijirii copiilor preșcolari, mai ales a 

celor de etnie rromă. Să adopte strategia naţională pentru reducerea părăsirii 

timpurii a şcolii. Să urmărească strategia naţională pentru sănătate 2014-

2020, în scopul remedierii problemelor legate de accesibilitatea deficitară, 

finanţarea scăzută și de ineficiența resurselor. 

4. Să adopte legea pentru reformarea guvernanței corporative a 

întreprinderilor cu capital majoritar de stat. 

Membrii comisiei consideră că recomandările propuse evidenţiază aspecte 

prioritare de reformă ce pot contribui la atingerea ţintelor stabilite în contextul 

Strategiei Europa 2020. 

Totodată, membrii comisiei apreciază că România: 

• a făcut paşi importanţi în cadrul procesului de consolidare a guvernanţei la 

nivel european, în vederea îmbunătăţirii procesului de evaluare a reformelor 

adoptate şi implementate de statele membre. 
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• sprijină activ procesul desfăşurat în cadrul Semestrului european 2015, prin 

participarea la dezbaterile din principalele comitete din domeniul ocupării 

forţei de muncă (EMCO), al protecţiei sociale (SPC), politicilor financiare 

(EFC). 

• conştientizează necesitatea accelerării eforturilor la nivel naţional în scopul 

atingerii ţintelor Europa 2020. În acest sens, priorităţile pe termen mediu 

ale Guvernului rămân, în continuare, legate de consolidarea redresării 

economice şi crearea de locuri de muncă. 

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, 
Expert parlamentar Adriana Breazu 
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