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PROIECT DE OPINIE 

asupra COMUNICĂRII COMISIEI - Analiza anual ă a creșterii pentru 2014 
COM (2013) 800 

 
 

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 cu  Comunicarea Comisiei: Analiza 
anuală a creşterii pentru 2014, trimisă cu adresa nr. 33/E din 28 noiembrie 2013 și 
înregistrată cu Nr.4c-2/64/17.02.2014 

 
Analiza anuală a creşterii (AAC) evaluează situaţia economică şi socială 

din Europa şi stabileşte priorităţile generale în materie de politici pentru ansamblul 
UE pentru anul următor. Astfel, AAC lansează un nou semestru european pentru 
coordonarea politicilor economice, asigurându-se că UE şi statele sale membre îşi 
coordonează politicile economice şi eforturile de stimulare a creşterii economice şi a 
ocupării forţei de muncă. Orientările din anul 2013 au fost elaborate pe fondul mai 
multor evoluţii economice şi politice semnificative.  

Previziunile economice publicate recent de Comisie confirmă semnele unei 
redresări lente în UE. După cinci ani de creștere foarte limitată sau negativă, UE a 
înregistrat o creștere pozitivă în al doilea trimestru al anului 2013. Se preconizează că 
redresarea va continua și se va consolida în 2014. 

Anul 2014 va fi primul an de punere în aplicare a noului cadru financiar 
multianual european. 
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Comisia consideră că este crucial să se mențină direcția măsurilor în 

materie de politici întreprinse în ultimii ani și  păstrează aceleași priorități pe termen 
mediu ca și anul trecut, propunând totodată adaptarea implementării lor la condițiile 
economice și sociale în schimbare . UE și statele sale membre ar trebui, așadar, să 
pună în continuare accentul – iar în unele cazuri să pună un accent sporit – pe 
înregistrarea de progrese în următoarele cinci domenii prioritare, cu grade diferite de 
prioritate:  

� continuarea consolidării bugetare diferențiate și favorabile creșterii; 

� reluarea activității de creditare a economiei; 

�  promovarea creșterii și a competitivității în prezent și în viitor; 

� combaterea șomajului și a consecințelor sociale ale crizei; 

� modernizarea administrației publice. 

 
La dezbaterile Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, au participat 

următorii invitați:  domnul Viorel Dobrescu- director în Ministerul Afacerilor 
Externe, doamna Elena Iorga și domnul Bogdan Mihai -directori în Banca Națională 
a României, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Dan Manolescu- 
sercretar de stat .  

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

18.02.2014, și-au înregistrat prezența un număr de 28 deputați din totalul de 32 de 
membri . 

 
 În urma dezbaterilor pe fond a Comunicării Comisiei Europene privind 

Analiza anuală a creșterii pentru 2014, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci au adoptat următoarea opinie: 

 
În privin ța continuării consolidării bugetare diferențiate și favorabile 

creșterii: 
-Consolidarea fiscală constituie un mijloc pentru macrostabilităţile financiare, 

ca bază pentru creşterea economică; 
- Consideră că subestimarea multiplicatorilor fiscali a condus la o evaluare 

greșită a potențialului de creștere. Consecința imediată a acestei erori este estimarea 
greșită a deficitului structural. Evaluarea unui deficit structural mai mare decât în 
realitate a condus la recomandări care vizau eforturi mai mari de consolidare 
bugetară; 

- Solicită Comisiei să reevalueze metodologia de calcul a multiplicatorilor 
fiscali și a deficitelor structurale și recomandă Consiliului să țină cont de corecțiile 
realizate pentru a permite diminuarea ritmului de consolidare bugetară; 

- Salută recomandarea Comisiei privind necesitatea unui accent sporit pe 
calitatea cheltuielilor publice și pe modernizarea administrației la toate nivelurile; 

- Salută recomandarea Comisiei pentru protejarea investițiilor pe termen lung 
în educație, cercetare, inovare, energie și politici climatice, precum și pentru 
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satisfacerea nevoilor membrilor celor mai vulnerabili ai societății, dar atrage atenția 
asupra dificultăților de a le asigura în condițiile restricțiilor severe impuse de 
măsurile de consolidare bugetară; 

- Apreciază recomandarea Comisiei de a concepe impozite în vederea 
favorizării creșterii, dar își exprimă rezerva privind transferarea sarcinii fiscale spre 
bazele de impozitare legate de consum, care ar conduce la diminuarea cererii, afectată 
oricum de măsurile severe de consolidare bugetară. 

                

În privin ța reluării activității de creditare a economiei: 
- Susține analiza Comisiei că diferențele în materie de acces la credite nu 

pot fi explicate doar prin diferențele dintre condițiile economice actuale; 
- Ia notă de constatarea Comsiei că realizarea uniunii bancare în 

adevăratul sens al cuvântului este elementul principal al reacției UE; 
- Exprimă, în același timp, îngrijorarea față de compromisul din Consiliu 

din 18 decembrie 2013 privind mecanismul unic de rezoluție, care golește de 
conținut, într-o bună măsură, propunerea inițială a Comisiei; 

- Consideră că mecansimul unic de rezoluție trebuie dotat cu o procedură 
de decizie rapidă și eficientă în privința declanșării rezoluției bancare; 

- Consideră că este necesară realizarea cât mai rapidă a mutualizării 
complete a finanţării rezoluţiei bancare la nivel european în vederea îndeplinirii unuia 
dintre obiectivele majore ale uniunii bancare: ruperea cercului vicios între datoriile 
suverane şi datoriile bancare. 

 
În privin ța promovării creșterii și a competitivității în prezent și în viitor: 
- Consideră inadecvată soluția aleasă la nivel european de realizare a unei 

ajustări asimetrice prin scăderea salariilor în țările cu deficit de competivitate și 
amintește că episoadele anterioare de reducere a salariilor s-au dovedit ajustări 
ineficiente; 

- Atrage atenția că scăderea salariilor prezintă pericolul creșterii inegalităților 
în interiorul țărilor și a divergenței între țările UE. 

 
 
 

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

 
Gheorghe DRAGOMIR                  Mihai – Aurel DONȚU 
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