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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura 
de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona 
privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost 
sesizată cu Recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul național de 
reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind 
Programul de convergență al României pentru 2015. COM (2015) 272. 
 2. Data sesizării: 28.05.2015 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 10.06.2015 
 4. Dezbateri în data:  09.06.2015 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  

- în prezenta comunicare sunt expuse recomandările specifice de țară pentru 2015-
2016; 

- România este inclusă în grupul statelor membre considerate de Comisia Europeană că 
se află într-o situație de potențiale dezechilibre macroeconomice care necesită măsuri de 
politică și monitorizare; 

- în ceea ce privește situația statelor membre în cadrul Pactului de stabilitate și de 
creștere, la data de 13 mai 2015, România este inclusă în categoria statelor pentru care nu s-a 
inițiat o procedură aplicabilă deficitelor bugetare excesive1. De asemenea, se apreciază că 
multe state membre au întreprins măsuri de reformare a sistemelor de sănătate și de pensii. 
Comisia Europeană recomandă reforme suplimentare în aceste domenii pentru numeroase 
state membre, printre care și țara noastră; 

- în Programul său de convergență pe 2015, Guvernul intenționează ca în 2015 să 
mențină deficitul global la 1,5 % din PIB și să îl reducă la 0,8 % din PIB în 2018. Guvernul 
                                                 
1 COM(2015) 250, pag. 10. Deficitul bugetar al țării noastre pentru anul 2014 a fost de cca. 1,5 % din PIB, 
estimat după metodologia Eurostat. Pentru anul curent, guvernul și-a propus o țintă a la un nivel apropiat de cel 
pentru anul trecut (între 1,45 și 1,6 %). 
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preconizează că obiectivul pe termen mediu - un deficit structural de 1,0 % din PIB - va fi 
îndeplinit începând din 2016; 

- România se confruntă cu o serie de provocări în domeniul educației: rata părăsirii 
timpurii a școlii este cu mult peste media din UE; disponibilitatea și accesul la serviciile de 
educație și de îngrijire a copiilor preșcolari sunt limitate, în special în zonele rurale și pentru 
comunitatea romilor; participarea la învățarea pe tot parcursul vieții este mult sub media din 
UE; calitatea învățământului superior și relevanța acestuia pentru piața forței de muncă sunt 
inadecvate, iar rata de absolvire a învățământului terțiar se clasează în continuare pe 
penultimul loc la nivelul UE. România a început să ia măsuri pentru depășirea acestor 
provocări, înregistrând progrese în diferite domenii, dar fără rezultate concrete vizibile. Sunt 
întârzieri semnificative în adoptarea strategiei naționale pentru reducerea părăsirii timpurii a 
școlii. Pentru perioada 20142019 a fost conceput un program național pentru educația și 
îngrijirea copiilor preșcolari, care va intra în vigoare abia în anul școlar 2015-2016; 
  - șomajul în rândul tinerilor este în continuare o problemă socială pentru ţara noastră. 
Nivelul şomajului este încă mare în rândul populaţiei active, inclusiv pentru categoriile bine 
instruite profesional şi a absolvenţilor de studii universitare. S-a exemplificat cazul tinerilor 
din mediul rural, unde aproximativ 30 % dintre tinerii sunt activi în domeniul agricol familial, 
prestează o muncă nedeclarată formal; 

- pe baza evaluării Programului de convergență și ținând seama de previziunile sale din 
primăvara anului 2015, Comisia consideră că există riscul ca România să nu respecte 
prevederile Pactului de stabilitate și de creștere; 

- Consiliul recomandă ca, în perioada 2015-2016, România să întreprindă acțiuni astfel 
încât: să ia toate măsurile necesare pentru a finaliza programul de asistență financiară; să 
limiteze abaterea de la obiectivul bugetar pe termen mediu din 2015 la maximum 0,25 % din 
PIB; să consolideze măsurile privind piața forței de muncă, în special în cazul tinerilor 
neînregistrați și al șomerilor pe termen lung; să crească oferta și calitatea serviciilor de 
educație și îngrijire a copiilor preșcolari, în special în cazul romilor. Să adopte strategia 
națională pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii; să adopte legea privind reformarea 
guvernanței corporative a întreprinderilor de stat. 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării.  
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