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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 9 februarie 2015 

Nr. 4c-7/542 
 
 

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  - Un Plan de investiţii pentru Europa   

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în data de 

05.12.2014, în vederea examinării fondului Comunicării Comisiei Europene 

către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 

Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca 

Europeană de Investiţii - Un Plan de investiţii pentru Europa  – COM 

(2014) 903. 

Termenul pentru exprimarea opiniei este 13.02.2015. 

Membrii comisiei au examinat documentul mai sus menţionat în 

şedinţa comisiei din data de 3 februarie 2015.  

La dezbateri a participat, ca invitat, domnul Eduard Dumitraşcu – 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 

În cadrul discuţiilor s-a spus că, datorită crizei economice, nivelul 

investiţiilor din economia UE a scăzut semnificativ faţă de perioada sa de 

vârf din 2007, cu aproximativ 15 %. Se estimează că în următorii ani se 

va înregistra numai o îmbunătăţire parţială a investiţiilor. Această situaţie 

îngreunează redresarea economică, crearea de locuri de muncă, creşterea 

pe termen lung şi competitivitatea economiei europene. UE are nevoie 

urgentă de investiţii majore. 



Preşedintele Comisiei Europene a anunţat, în noiembrie 2014, un 

Plan de investiţii ce prevede mobilizarea a 315 miliarde euro pentru 

investiţii majore în infrastructură, industrie, sectorul IMM-urilor şi sectorul 

energetic, în vederea relansării creşterii economice şi creării de locuri de 

muncă.  

Planul de investiţii cuprinde trei axe principale: 

I. instituirea Fondului european pentru investiţii strategice (în 

continuare: „FEIS”), garantat cu fonduri alocate de Comisie, care să 

mobilizeze cel puţin 315 miliarde euro sub formă de investiţii 

suplimentare în perioada 2015-2017; 

II. crearea unei rezerve de proiecte credibilă, însoţită de un program 

de asistenţă, pentru canalizarea investiţiilor acolo unde este cea mai 

mare nevoie de ele; 

III. o foaie de parcurs, ale cărei obiective sunt de a face din Europa un 

spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi de a elimina blocajele în 

materie de reglementare. 

Planul de investiţii prevede ca fondurile să ajungă la economia reală 

prin crearea unor proiecte de rezervă viabile la nivelul UE.  

România susţine de principiu acest Plan de investiții şi este deosebit 

de interesată de posibilităţile de finanţare a proiectelor sale de investiţii. 

România a transmis deja grupului operativ al Comisiei şi BEI aproape 200 

de propuneri de proiecte, însumând circa 62,5 de miliarde euro. Proiectele 

vizează sectoare precum: uniunea energetică, transport, resurse şi mediu, 

infrastructura socială, cunoaştere şi economia digitală, însă şi unele 

obiective precum reabilitarea de muzee şi clădiri de patrimoniu cultural. 

Cele mai mari proiecte vizează construcţia de autostrăzi şi modernizarea 

căilor ferate. Totodată, există interes pentru dezvoltarea de proiecte 

transfrontaliere cu Republica Moldova, Bulgaria şi Ungaria.  

Structuri ale Guvernului vor urmări constant etapele evoluţiei 

acestui Plan. România va acorda deosebită atenţie posibilităților viabile ca 

acest Plan să atragă noi surse financiare pentru finanţatrea proiectelor 

propuse, fără să fie afectate programele cu fonduri structurale. 
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Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 

pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi, spre informare, Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor şi Departamentului de studii 

parlamentare şi politici U.E. 

 

 

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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