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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 30.10.2013         
Nr.  4c-2/518/22.10.2013 

 
 
           Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
 
          Comisiei de afaceri europene 
       
  
                     

PROIECT DE OPINIE 
 

privind comunicarea Comisiei privind CONSOLIDAREA DIMENSIUNII 
SOCIALE A UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE COM (2013) 690 

 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 14.140.2013 pentru 
examinarea pe fond, cu Comunicarea Comisiei privind CONSOLIDAREA 
DIMENSIUNII SOCIALE A UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE COM 
(2013) 690. 

 
La 28 noiembrie 2012, Comisia Europeană a adoptat un proiect pentru o 

uniune economică și monetară (UEM) profundă și veritabilă, prezentând o viziune 
privind o arhitectură puternică și stabilă pentru componentele politice, bugetare și 
economice ale UEM. Consiliul European din decembrie 2012 a sprijinit dezvoltarea 
dimensiunii sociale a UEM, inclusiv a dialogului social.  

În acest scop, Consiliul European din iunie 2013 a reamintit că 
dimensiunea socială ar trebui să fie consolidată și a subliniat că este important să se 
monitorizeze mai bine și să se țină cont de situația socială și a pieței muncii din 
UEM, în special prin utilizarea unor indicatori sociali și privind ocuparea forței de 
muncă, în contextul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice.  

De asemenea, Consiliul a subliniat necesitatea de a îmbunătăți coordonarea 
politicilor sociale și privind ocuparea forței de muncă, cu respectarea deplină a 
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competențelor naționale, precum și rolul partenerilor sociali și al dialogului social, 
atât la nivelul UE, cât și la nivel național. 

 
               La dezbaterea acestei comunicări au fost prezenți, în calitate de invitați, 
domnul Alexandru Hoza din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și doamna Liana 
Ramona Mostenescu din partea Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor  Vârstnice. 
 

În urma analizei acestui material, opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci,  adoptată în şedinţa din data de 29.10.2013, este următoarea: 

 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

- a luat act despre comunicarea Comisiei care subliniază faptul că: 
pentru dezvoltarea unei adevărate dimensiuni sociale, bugetul Uniunii 
Europene trebuie exploatat pe deplin, Fondurile Europene Structurale 
şi de Investiţii vor continua să sprijine punerea în aplicare a 
reformelor necesare şi modernizarea politicilor sociale în statele 
membre,  Fondul Social European va continua să joace un rol foarte 
important în special în pregătirea Acordurilor de Parteneriat şi a 
Programelor Operaţionale în statele membre; 

- consideră că dimensiunea socială a UEM poate fi consolidată printr-
o coordonare mai bună şi o monitorizare a politicilor şi a evoluţiilor 
în domeniul social şi al ocupării forţei de muncă în cadrul 
Semestrului European. Este necesar însă să se evite crearea unei 
poveri administrative suplimentare pentru statele membre în ceea ce 
priveşte monitorizarea şi procedurile de raportare. 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
 

Gheorghe DRAGOMIR                  Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Luminiţa Ana Ghiorghiu 
 


