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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 9 martie 2020 

Nr. 4c-9/87 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Angel Tîlvăr 

 
 

 

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm proiectul de opinie asupra 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor și 

Banca Europeană de Investiții – Strategia anuală pentru 2020 privind 

creşterea durabilă – COM (2019) 650, document transmis comisiei 
noastre în temeiul art.169 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Bucureşti, 9 martie 2020 
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PROIECT  DE  OPINIE 

asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, 

 Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – 

 Strategia anuală pentru 2020 privind creşterea durabilă  

COM (2019) 650 

 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.169 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu documentul 
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul 

Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Strategia anuală pentru 2020 

privind creşterea durabilă – COM (2019) 650, pentru examinarea 
fondului. 

 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în 
şedinţa din data de 4 martie 2020. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că semestrul European 

reprezintă cadrul de coordonare a politicilor economice și bugetare la 
nivelul UE. Acesta se concentrează asupra perioadei de 6 luni de la 
începutul fiecărui an, însă procesele sale se derulează pe perioada 
întregului an. Prin intermediul său, statele membre își aliniază politicile 
bugetare și economice la obiectivele convenite la nivelul UE. 

La 17 decembrie 2019, Comisia Europeană a publicat așa-numitul 
pachet de toamnă, care marchează începutul noului ciclu semestrial 
pentru coordonarea politicilor economice, ce definește prioritățile 
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economice generale ale UE și oferă statelor membre ale UE linii directoare 
politice pentru 2020. Un element de noutate este faptul că analiza care 
propune prioritățile economice generale pentru UE a fost redenumită 
Strategia Anuală privind Creșterea Durabilă (anterior Analiza Anuală a 
Creșterii), reflectând noua viziune de creștere economică promovată de 
Comisie, inclusiv prin Pactul Ecologic European.  

Pachetul este alcătuit din următoarele elemente: 
- Strategia Anuală privind Creșterea Durabilă  
- Raportul privind mecanismul de alertă  
- Propunerea de recomandare privind politicile economice din zona euro 

Raport comun privind ocuparea forței de muncă 
- Opinia Comisiei privind proiectele de planuri bugetare  

Semestrul European va fi reorientat, pentru a integra monitorizarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) de la nivelul ONU. Rapoartele 
de țară pentru anul 2020 vor include o nouă secțiune dedicată durabilității 
mediului înconjurător (creșterea investițiilor durabile, impozitarea verde, 
neutralitatea în privința emisiilor de carbon, tranziția spre o economie 
circulară), ce va completa analiza provocărilor economice și sociale. 
Raportul de țară aferent fiecărui stat membru va cuprinde o anexă cu 
rezultate în direcția implementării ODD.  

Strategia anuală 2020 pentru creștere durabilă (SACD) definește 
prioritățile Comisiei pentru un nou model de creștere, care respectă 
limitările resurselor naturale și asigură crearea de locuri de muncă și 
prosperitatea. Conform orientărilor politice ale președintelui Comisiei, 
Ursula von der Leyen, prioritățile stabilite în SACD au în vedere „O 
economie în serviciul cetățenilor”.  
 

România participă activ în toate procesele Semestrului European și 
apreciază faptul că, la nivelul UE, Semestrul este urmărit în mod constant 
la cel mai înalt nivel politic. De asemenea, consideră că Semestrul 
European rămâne un cadru viabil de coordonare a politicilor economice ale 
statelor membre şi salută publicarea pachetului privind Semestrul 
European 2020 și propunerea, prin intermediul comunicării referitoare la 
Strategia Anuală 2020 privind Creșterea Durabilă COM de priorități de 
urmărit în perioada următoare la nivelul UE și al statelor membre, fiind 
identificate patru dimensiuni strâns interconectate și care se consolidează 
reciproc: durabilitatea mediului înconjurător, creșterea productivității, 
echitatea și stabilitatea macroeconomică. 

Având în vedere extinderea Semestrului European inclusiv prin 
integrarea unei monitorizări a implementării Obiectivelor de Dezvoltare 
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Durabilă de la nivelul ONU, România consideră că trebuie acordată o 
atenție adecvată pentru a nu supraîncărca procesul. 

 
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, întocmirea 

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

europene. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

        

           

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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