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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                        Bucureşti, 9 martie 2021                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                                          COM (2021)50  
   
                     

      PROIECT DE OPINIE 
 

asupra documentului Comisiei Europene - Carte verde privind îmbătrânirea populației. 
Promovarea solidarității și a responsabilității între generații 
 

 În conformitate cu prevederile art.170 și art.171 alin (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al 
Protocoalelor 1 și 2 anexate  Tratatelor Uniunii Europene, Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaților prin adresa nr. 1/E din 09.02.2021, pentru examinare pe fond, cu inițiativa Comisiei 
Europene - Carte verde privind îmbătrânirea populației. Promovarea solidarității și a 
responsabilității între generații - COM(2021)50, înregistrată cu nr.4c-6/249 din 17 februarie 
2021. 

 Comunicarea este o inițiativă prioritară a Comisiei cu caracter nelegislativ, iar termenul 
pentru aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale este 9 martie 2021. 

 Scopul  acestei  Cărți  verzi, luând în considerare în special Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă a ONU și Deceniul ONU pentru îmbătrânirea în condiții bune de sănătate, 
este  de  a  lansa  o dezbatere politică amplă privind îmbătrânirea, pentru a examina opțiunile 
posibile de a anticipa și a face față provocărilor și oportunităților prezentate de acest fenomen.  
 O mare parte a competenței în tratarea efectelor îmbătrânirii revine statelor membre, iar 
Uniunea Europeană este bine plasată pentru a identifica problemele și tendințele cheie și pentru a 
sprijini acțiunile în domeniul îmbătrânirii la nivel național, regional și local; totodată, Uniunea 
poate ajuta statele membre și regiunile să își dezvolte propriile răspunsuri politice personalizate 
la problema îmbătrânirii. 
 Această Carte verde adoptă o abordare a ciclului de viață care reflectă impactul universal 
al îmbătrânirii și subliniază consecințele îmbătrânirii atât personal, cât și social, inclusiv, de 
exemplu, educația și învățarea pe tot parcursul vieții și stiluri de viață sănătoase, modul de 
finanțare a pensiilor adecvate sau nevoia de a crește productivitatea și de a avea o forță de muncă 
suficientă pentru a oferi asistență medicală și îngrijire pe termen lung persoanelor în vârstă.  
 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au  
dezbătut  documentul  sus-menţionat  în  şedinţa din data de 9 martie 2021, în conformitate cu 
prevederile art. 173 alin. (1) și 129 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților. 
 
 Examinând documentul Comisiei Europene, în considerarea faptului că abordarea 
efectelor îmbătrânirii revine în competența statelor membre, apreciază că răspunsul la 

elena.zorila
Conf cu originalul



2 
 

îmbătrânirea populației este o chestiune care constă în găsirea unui echilibru adecvat între 
soluțiile durabile pentru sistemul nostru de protecție socială și consolidarea solidarității și a 
echității între generații.  
 O observație făcută de membrii Comisiei se referă la numeroasele interdependențe între  
generații, care dau naștere unor provocări, oportunități și întrebări pentru fiecare stat în parte, 
acesta fiind unul din motivele pentru care persoanele  de  toate  vârstele  ar  trebui  să  aibă  un  
rol  activ  în conturarea răspunsului în materie de politici publice. 
 Este important de remarcat faptul că un nivel ridicat de educație și o stare bună de sănătate 
se consolidează  reciproc. Ca urmare, îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate înseamnă 
promovarea unui stil de viață sănătos pe tot parcursul vieții noastre și include modelele noastre 
de consum  și nutriție, precum și nivelurile noastre de activitate fizică și socială.  
 Învățarea  pe  tot parcursul vieții - investițiile în  dobândirea  de cunoștințe,  aptitudini  și 
competențe de către populație pe tot parcursul vieții - face parte din răspunsul la provocările 
legate  de  îmbătrânire, însă trebuie, în continuare, să ne concentrăm pe educație și formare 
școlară, întrucât mulți tineri părăsesc timpuriu școala și au probleme majore în ceea ce privește 
competențele de bază. 
 Membrii Comisiei salută faptul că în prezenta Carte verde există multe modalități de 
prevenire sau de limitare a consecințelor negative ale îmbătrânirii asupra societății noastre. Printre  
acestea  se numără  promovarea  îmbătrânirii  active  și  în  condiții  bune  de  sănătate,  
îmbunătățirea rezilienței sistemelor noastre de sănătate și de îngrijire, îmbunătățirea performanței 
pieței forței de muncă, modernizarea protecției sociale și promovarea migrației legale și a 
integrării ca  parte  a  unui  mix  de  politici,  precum  și  depunerea  de  eforturi  pentru  creșterea 
productivității și a eficienței la toate nivelurile. 
 De asemenea, deputații își exprimă încrederea că, în urma contribuțiilor aduse în cele 12 
săptămâni de consultare publică, vor fi aduse multe soluții care să sprijine activitatea viitoare a 
Comisiei, iar feedback-ul oferit cu privire la rezultate va ajuta contributorii în mod similar.  

      În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere și Fișa de informare a 
Direcției pentru Uniunea Europeană,  membrii Comisiei, în considerarea  celor prezentate în 
cuprinsul Comunicării, au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 
favorabil promovării documentului Comisiei Europene - Carte verde privind îmbătrânirea 
populației. Promovarea solidarității și a responsabilității între generații - COM(2021)50 şi  
transmiterea  acestuia către Comisia pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară, conform prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților. 
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Întocmit:  
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