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  Comisia pentru egalitatea de şanse            Nr.4c-20/75/11.03.2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 9 martie 2021 
 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările online în data 

de 9 martie 2021, la orele 15,  având pe ordinea de zi dezbaterea și examinarea pe fond a CĂRȚII 

VERZI PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI Promovarea solidarităţii şi a 

responsabilităţii între generaţii [COM(2021) 50], transmis cu adresa nr.1/E din 27 ianuarie 2021 şi 

înregistrat sub nr.4c-5/286/31.05.2019. 

Şedinţa online a fost condusă de domnul preşedinte Dan Tanasă, care a declarat deschise lucrările 

Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.  

1. La dezbaterea CĂRȚII VERZI PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI Promovarea 

solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii [COM(2021) 50] a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat Comunicarea Comisiei care adoptă o abordare bazată pe ciclul de viață care 

reflectă impactul universal al îmbătrânirii, atât la nivel personal, cât și social. Această abordare 

bazată pe ciclul de viață ia în considerare faptul că etapele tradiționale ale educației și formării, ale 

muncii și ale pensionării devin mai flexibile în contextul actual. De aceea, devine necesară găsirea 

unui echilibru pentru sistemul de protecție socială, prin consolidarea solidarității între generații și a 

echității între tineri și persoanele în vârstă. Prioritară pentru România se consideră sustenabilitatea 

sistemului de pensii care se confruntă cu provocări legate de durata medie scăzută a vieții 

profesionale și de îmbătrânirea populației, pe de o parte și faptul că îmbătrânirea populației are un 

impact negativ asupra adecvării pensiilor asupra cheltuielilor viitoare cu asistența medicală, precum 

și asupra viabilității pe termen lung a finanțelor publice. Pentru a contracara declinul demografic și 

deficiențele structurale existente, trebuie luate atât măsuri de activare pe piața forței de muncă, cât și 

măsuri de consolidare a competențelor.  

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru examinarea 

fondului documentului nelegislativ, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru afaceri europene 

care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de 

voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaților: domnul Tanasă Dan - 

preşedinte, Holban Georgeta-Carmen - vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte,  Sandu 

Viorica–secretar,  Enachi Raisa– secretar,  Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

Următorii deputați: Calista Mara-Daniela, Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, Ilișanu 

Claudiu-Augustin și Rizea Cristina Camelia au fost prezenți online. 

 

PREŞEDINTE,  

DAN TANASĂ 


