
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

1/6

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 14 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/844 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Ștefan MUȘOIU 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm proiectul de 

opinie asupra documentului privind Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Economia UE după 

pandemia de COVID-19: implicaţii pentru guvernanţa economică – COM 

(2021) 662, document transmis comisiei noastre pentru examinarea 

fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 14 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/844 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European 

şi Comitetul Regiunilor - Economia UE după pandemia de  
COVID-19: implicaţii pentru guvernanţa economică  

 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, cu documentul privind Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Economia UE după 
pandemia de COVID-19: implicaţii pentru guvernanţa economică – COM 
(2021) 662, transmis pentru examinarea fondului. 

 
Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionată în 

şedinţa din data de 7 decembrie 2021. De asemenea, au fost prezentate 
Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru Uniunea Europeană şi 
Nota transmisă de către Ministerul Afacerilor Externe. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat contextul apariţiei acestui 
document. Astfel, s-a precizat că în februarie 2020, Comisia Europeană a 
prezentat o comunicare privind evaluarea guvernanței economice a UE, în 
care a evidențiat o serie de puncte forte și deficiențe cu care se confruntă 
cadrul de guvernanță economică, lansând, în același timp, o dezbatere 
publică pe baza constatărilor realizate. La scurt timp, dezbaterea a fost 
suspendată având în vedere provocările generate de pandemia COVID-19. 
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Prezenta comunicare, publicată la 19 octombrie 2021, relansează 
dezbaterea publică privind revizuirea cadrului guvernanței economice, 
evaluând în plus implicațiile crizei recente asupra acestui domeniu.  

 

Prezentarea documentului 

Comisia Europeană prezintă contextul în care procesul de evaluare a 
guvernanței economice a fost suspendat, dar și noile provocări în materie 
de guvernanță economică, în urma crizei COVID-19.  

Scopul comunicării este acela de a susține obținerea unui consens cu 
privire la o eventuală revizuire a regulilor de guvernanță economică 
înainte de anul 2023.  

Prima parte a Comunicării se referă la tendințele economice din UE 
pe termen mediu și lung: sunt reafirmate zonele prioritare de acțiune 
politică, tranziția ecologică și cea digitală și creșterea rezilienței socio-
economice. De asemenea, este amintit pachetul de finanțare compus din 
Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și instrumentul temporar 
NextGenerationEU. Comisia se așteaptă ca cel puțin 19 state membre să 
atingă nivelurile PIB-urilor din 2019 în acest an, urmând ca celelalte state 
membre să atingă acest nivel în 2022.  

Partea dispozitivă a Comunicării se referă la impactul și implicațiile 
crizei COVID-19 din punct de vedere economic. După șocul de anul trecut, 
economia UE cunoaște o redresare puternică iar impactul asupra pieței 
muncii a fost amortizat de măsurile de sprijin. Totuși, perturbările produse 
de pandemie au sporit unele divergențe economice, sociale și teritoriale 
preexistente. Răspunsul fiscal necesar a condus la niveluri ridicate și 
eterogene ale datoriilor publice. Este de așteptat ca rate ridicate ale 
datoriei publice să rămână peste nivelurile pre-pandemice în aproximativ o 
treime din statele membre în următorul deceniu.  

Mecanismul de Redresare și Reziliență este instrumentul care poate 
spori potențialul de creștere economică și sprijini sustenabilitatea fiscală. 
Nevoile de investiții sunt stringente. Comisia estimează că pentru Pactul 
Verde European și Strategia digitală a UE sunt necesare investiții publice și 
private suplimentare. Prin urmare, prioritizarea și promovarea investițiilor 
la nivel național pentru dubla tranziție și consolidarea rezilienței 
economice și sociale vor fi esențiale (acestea din urmă se referă la 
investiții în sistemul de sănătate, educație și training, cercetare și 
dezvoltare, inovare și transport).  
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Comisia a realizat și o trecere în revistă a măsurilor luate la nivel UE 
ca răspuns la criza pandemică,  referindu-se la activarea clauzei 
derogatorii a Pactului de Stabilitate și Creștere, modificarea cadrului 
temporar de ajutor de stat, instrumente precum CRII, SURE, RRF, 
măsurile luate de BCE și BEI. 

Comunicarea evidențiază provocările specifice cadrului european de 
guvernanță economică, în urma crizei COVID-19, precum: creșterea 
datoriilor publice; necesitatea susținerii unor investiții publice ridicate, 
alături de îmbunătățirea structurii cheltuielilor publice/calității finanțelor 
publice; promovarea politicilor fiscale anti-ciclice (crearea unui spațiu 
fiscal adecvat în perioadele economice favorabile și utilizarea acestuia în 
perioadele nefavorabile); îmbunătățirea coordonării politicilor naționale, 
inclusiv cu instrumentele de politică și finanțare europeană; utilizarea 
indicatorilor neobservabili; necesitatea elaborării unor reguli care să 
răspundă tuturor circumstanțelor (inclusiv simplificarea și asumarea 
acestora la nivel național); întreruperea procesului de corectare a 
dezechilibrelor macroeconomice.  

Comisia Europeană consideră că: 

- rămân valabile principalele concluzii ale Comunicării din februarie 
2020. Atunci s-a concluzionat că principalele obiective ale normelor privind 
guvernanța economică a UE au fost atinse, însă există zone care pot fi 
îmbunătățite (flexibilizarea/simplificarea regulilor, creșterea transparenței) 
și vulnerabilități ale sistemului (lipsa de obligativitate juridică a măsurilor 
de ajustare recomandate, absența capacității fiscale centrale cu 
caracteristici de stabilizare în zona euro). 

 - necesar ca evaluarea relansată să combine concluziile anterioare 
cu lecțiile extrase din criză. Astfel, recomandă o reducere treptată și 
susținută a datoriilor publice, o politică fiscală anti-ciclică, o structură a 
finanțelor publice favorabilă creșterii care va promova investițiile și va 
sprijini o creștere susținută, durabilă și incluzivă, stabilirea unor cadre 
bugetare naționale solide, simplificarea normelor bugetare, alături de 
utilizarea unor indicatori observabili. Semestrul European rămâne cadrul 
de referință pentru realizarea supravegherii integrate și a coordonării 
politicilor economice și de ocupare a forței de muncă în UE. Semestrul va 
fi complementar cu Mecanismul de Redresare și Reziliență și va trebui 
adaptat la noile provocări care decurg din tranzițiile ecologică și digitală și 
la necesitatea creșterii rezilienței.  
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Elemente de evaluare 
În ansamblu, cele două comunicări legate de evaluarea guvernanței 

economice a UE prezintă unele elemente de interes pentru România, 
precum mutarea accentului de pe consolidare fiscală pe politici fiscale 
favorabile creșterii (în contextul procedurii de deficit excesiv activată 
pentru România) sau flexibilizarea regulilor pentru a permite investiții 
legate de înverzire și digitalizare. De asemenea, comunicarea face referire 
la concentrarea supravegherii pe acele state membre cu provocări mai 
grave sau reluarea discuției privind trecerea la votul cu majoritate 
calificată în domeniul impozitării. 

România a salutat relansarea procesului de evaluare a cadrului de 
guvernanță economică a UE, subliniind faptul că discuțiile privind Pactul de 
Stabilitate și Creștere ar trebui să rămână incluzive și să reflecte 
particularitățile tuturor statelor membre. În contextul economic actual, 
consolidarea fiscală trebuie realizată treptat, ținând cont de nevoile mari 
de investiții publice. Cheltuielile pentru investiții și stimulentele pentru 
reforme vor trebui să crească în comparație cu perioada pre-pandemică 
iar Mecanismul de Redresare și Reziliență joacă un rol important în acest 
sens. De asemenea, este importantă susținerea unor reguli fiscale mai 
simple folosind indicatori observabili pentru măsurarea conformității. 

Este importantă identificarea unui echilibru între necesitatea 
simplificării regulilor fiscale și implementarea consecventă a acestora 
pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice și încurajarea 
investițiilor, în special pentru statele membre aflate în curs de recuperare 
a decalajelor. 

Etape viitoare 
Dezbaterea privind viitorul cadrului de guvernanță economică va 

rămâne deschisă pentru cetățeni, organizații și autorități publice până la 
31 decembrie 2021, în principal prin intermediul unui formular online cu 
cele 11 întrebări (9 din vechea comunicare și 2 întrebări noi, legate de 
implicațiile pandemiei).  

În primul trimestru din 2022, Comisia va oferi orientări/recomandări 
în materie de politică bugetară, care vor reflecta inclusiv dezbaterea 
privind cadrul de guvernanță economică.  

Până în 2023, Comisia va oferi orientări cu privire la posibilele 
modificări ale cadrului de guvernanță economică, cu scopul de a obține un 
consens larg cu privire la etapele următoare. 
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Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare. 

 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
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