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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 20.03.2015     
București, nr.4c-2/68 

 
 
   
         Comisiei de afaceri europene 

 
 

PROIECT DE OPINIE 
 

asupra  Comunicării  Comisiei Europene către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social 
European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii  –  

O mai bună utilizare a flexibilităţii permise în cadrul  
regulilor Pactului de stabilitate şi creştere, COM 12 (2015) 

 
 

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, pentru 
examinarea pe fond, cu Comunicarea  Comisiei Europene către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social 
European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii  – O mai 
bună utilizare a flexibilităţii permise în cadrul regulilor Pactului de stabilitate 
şi creştere, trimisă cu adresa nr.1/E din 5.02.2015 și înregistrată cu nr.4c-
2/68/9.02.2015. 

 
În contextul eforturilor de consolidare a politicilor economice la 

nivelul UE, la 13 ianuarie 2015, a fost publicată Comunicarea privind 
flexibilitatea în cadrul Pactului de Stabilitate şi Creştere (SGP). În aceeaşi zi a 
fost lansată şi propunerea de Regulament pentru înfiinţarea Fondului European 
pentru Investiţii Strategice (EFSI, parte a Planului Junker pentru investiţii), cele 
două documente fiind interconectate, având în vedere propunerea de a nu lua în 
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calcul contribuţiile statelor membre la EFSI în procesul de ajustare fiscală 
conform SGP. 

Comunicarea nu propune modificarea regulilor Pactului, ci prezintă 
linii directoare pentru aplicarea Pactului de o manieră eficientă şi credibilă.  

În cadrul Comunicării sunt abordate 3 dimensiuni: 
 
- Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)  
Un aspect central al Planului de investiţii pentru Europa propus de 

Comisie este crearea unui nou Fond european pentru investiţii strategice (FEIS) 
în cadrul unui parteneriat între Comisie şi Banca Europeană de Investiţii (BEI). 

- Clarificări privind legătura cu Fondul european pentru 
investiții strategice 
Comunicarea indică faptul că statele membre în componenta 

preventivă a Pactului se pot abate temporar de la obiectivul bugetar pe termen 
mediu sau de la ajustarea fiscală convenită, pentru a cuprinde investiţiile, cu 
respectarea anumitor condiţii. 

- Clarificări privind ciclul economic 
Comunicarea aduce şi clarificări privind legătura cu ciclul economic. 

Comisia subliniază că statele membre trebuie să-şi intensifice eforturile 
bugetare în perioadele prospere, cu scopul de a se putea sprijini în timpul 
perioadelor de  criză.  

 
 La dezbaterea acestei comunicări, au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Afacerilor 
Externe. 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 

17.03.2015, și-au înregistrat prezența un număr de 30 deputați  din totalul de 35 
de membri. 

 
 În urma dezbaterilor pe fond a Comunicării  Comisiei Europene către 

Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 
Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de 
Investiţii  – O mai bună utilizare a flexibilităţii permise în cadrul regulilor 
Pactului de stabilitate şi creştere, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci, au luat act: 

 
- de faptul că documentul emis de către Comisia Europeană este un 

document de consultare și este un document nelegislativ; 
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- că noile interpretări ar relaxa suplimentar regulile Pactului, dar vor fi 
importante clarificările din perioada imediat următoare, în special asupra 
modului în care aceste noi reguli vor fi aplicate; 

-  că statele membre care fac obiectul componentei preventive a Pactului pot 
să se abată temporar de la obiectivul pe termen mediu (OTM) sau de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii acestuia pentru a facilita 
investiţiile ; 

- că pragurile de ajustare structurală în funcție de situația economică, de 
potențialul de creștere și de nivelul datoriei publice este binevenită, dar are 
un caracter strict orientativ, fiind necesară și luarea în considerare a 
specificităților statului membru; 

- de propunerea Comisiei de a nu fi luat în considerare costul reformelor 
structurale pe termen scurt, ce va permite unui stat membru aflat în 
procedură de deficit excesiv o extindere a perioadei de timp de corectare a 
dezechilibrului bugetar în schimbul unor angajamente credibile, în 
consecinţă corectarea punctelor slabe din economie; 

- că România se află în prezent în braţul preventiv al Pactului de Stabilitate 
și Creștere, iar prognozele pe termen mediu indică menţinerea în limitele 
Pactului atât în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar, cât şi al datoriei 
publice. În ceea ce priveşte pragurile de ajustare structurală in funcţie de 
situaţia economică, de potenţialul de creştere şi de nivelul datoriei publice, 
din perspectiva României, este necesară şi luarea în considerare a 
specificităţilor statelor membre; 

- de faptul că, România va prezenta Comisiei Europene un plan de măsuri 
prin care solicită relaxarea condițiilor de la obiectivul pe termen mediu.  

 
 
 
 

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

         Viorel ȘTEFAN                        Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Luminița Ana Ghiorghiu 
 


