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PROIECT DE OPINIE 
privind 

„Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi 
Banca Europeană de Investiţii privind analiza anuală a creşterii pentru 2016. 

Consolidarea redresării şi stimulării convergenţei” 
 

COM(2015)690 
 
 
 
      În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost 
sesizată pe fond cu „Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul 
Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii privind analiza anuală a creşterii 
pentru 2016. Consolidarea redresării şi stimulării convergenţei” COM(2015)601,  
trimisă cu adresa nr.26/E din  14.12.2015 și înregistrată cu nr.4c-2/1119/17.12.2015. 

 
Comunicarea are la bază publicarea "Analizei anuale a creşterii pentru 

2016: Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei", în care se regăsesc efectele 
reformelor puse în aplicare în ultimii ani precum şi concluzia că pentru a consolida 
redresarea economică a UE şi a stimula convergenţa către statele membre cu cele mai 
bune rezultate, trebuiesc menţinute cele trei priorităţi identificate în cadrul Analizei 
Anuale a Creşterii pe anul 2015, respectiv: relansarea investiţiilor prin aplicarea 
Planului Juncker, continuarea reformelor structurale în special prin dimensiunea 
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socială, aplicarea unor politici bugetare responsabile, cu accent pe disciplina fiscal-
bugetară. 

Din punct de vedere al implicaţiilor pentru România, Comisia Europeană 
încurajează atât ţara noastră cât şi alte state membre UE, să participe la Planul de 
investiţii pentru Europa (Juncker) prin mobilizarea investiţiilor publice şi private 
necesare îndeplinirii obiectivelor, continuarea reformelor structurale pentru 
corectarea dezechilibrelor macroeconomice, creşterea productivităţii şi atingerea unui 
nivel mai mare de convergenţă. 

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

16.02.2016, și-au înregistrat prezența un număr de 30 deputați din totalul de 33 de 
membri. 

 
În urma dezbaterilor pe fond a "Comunicării privind analiza anuală a 

creşterii pentru 2016. Consolidarea redresării şi stimulării convergenţei” 
COM(2015)690,  membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci: 

 
 Au luat act de faptul că documentul are caracter nelegislativ; 
 Au luat act atât de propunerile Comisiei Europene cât şi de 

recomandările privind participarea la Planul de Investiţii pentru Europa; 
 Şi-au exprimat susţinerea faţă de menţinerea celor trei priorităţi 

identificate de Comisia Europeană, respectiv: 
o  relansarea investiţiilor; 
o continuarea reformelor structurale în economie; 
o politici bugetare responsabile. 

 Işi exprimă susţinerea faţă de propunerea Ministerului Economiei, 
Comerţuli şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri ca în cadrul Uniunii Europene să fie 
întreprinse o serie de măsuri concrete care să accelereze procesul de uniune a pieţelor 
de capital la nivel european, ceea ce ar asigura accesul întreprinderilor la surse 
alternative de finanţare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

  

 
 
Sef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar, 
Florentina Rădoi 
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