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INTRODUCERE   

 

Uniunea Europeană și-a propus să redreseze situația după efectele 

pe care le-a produs pandemia Covid-19 și să devină mai rezistentă la 

viitoarele crize.   Acesta este mesajul liderilor europeni, pe aceste 

considerente au întreprins măsuri, au instituit mecanisme financiare, au 

identificat soluții care să faciliteze ieșirea din actuala criză pe o traiectorie 

ascendentă.  

Pandemia a insuflat frică în noi toți, frica continuă, toți avem cam 

aceleași vulnerabilități. Ca urmare, calea cea mai sigură pentru a depăși 

această perioadă și a ne reveni după daunele produse trebuie să fie 

cooperarea. Uniunea Europeană dorește, prin toate măsurile promovate, 

să-și consolideze autonomia strategică într-o serie de domenii specifice 

pentru a crește gradul de pregătire și a îmbunătăți situația în fața altor 

provocări. 

Cum va reuși fiecare stat membru prin planurile de redresare și 

reziliență să facă pașii care să-i permită un salt calitativ al vieții cetățenilor 

lor este marea încercare. Aceste strategii de referință ale celor 27 de state 

membre, aprobate de instituțiile Uniunii, vor suporta încă multe ameliorări 

și corecții. Cât de benefice au fost planurile de redresare și reziliență, câte 

obiective s-au realizat prin intermediul lor, câte probleme s-au rezolvat 

sau au primit o dinamică pozitivă pentru generațiile viitoare, se va putea 

evalua doar la sfârșitul anului 2026 – atunci va fi momentul adevărului.  
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LISTA ABREVIERILOR 

 

BCE   Banca Centrală Europeană 

CFM    cadrul financiar multianual 

Comisia   Comisia Europeană 

Consiliu  Consiliul Uniunii Europene 

Covid-19  boala provocată de coronavirusul SARS-CoV-2 

Eurogrup  organism informal compus din miniștrii economiei și 

finanțelor din statele membre ale zonei euro 

FSE    Fondul social european  

G7   Forumul principalelor 7 națiuni industrializate din lume 

IMM   întreprinderi mici și mijlocii 

mld.   miliard 

MRR   Mecanismul de redresare și reziliență 

OMS   Organizația Mondială a Sănătății 

PE   Parlamentul European 

PIB   produsul intern brut 

PNRR  Plan național de redresare și reziliență 

SG   secretariat general 

IT    sistem pentru tehnologia informației (en. information  

technology) 

Tratatele UE   Versiunea consolidată a Tratatului privind UE și a Tratatului  

        privind funcționarea UE (TUE și TFUE)  

UE          Uniunea Europeană 

VNB          venitul național brut 
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1. CONTEXT  
 

La începutul anului 2020, întreaga lume s-a aflat în fața unei situații 

deosebite – „urgența globală pentru sănătate”1. Organizația Mondială a 

Sănătății (OMS) a declarat că pericolul public este internațional și a 

caracterizat situația ca fiind o pandemie, la 11 martie 2020. Majoritatea 

statelor membre ale UE au stabilit protocoale de protecție a sănătății 

populației și au încercat să-și coordoneze acțiunile cu recomandările emise 

de Comisia Europeană și de organismele europene și internaționale de 

sănătate dar și cu ale Consiliului European și Consiliului UE.  

Amploarea pandemiei a atras nu doar o criză în domeniul sănătății, ci și 

în domeniul economic, umanitar, de securitate și al drepturilor omului.  

Impactul pandemic a fost asimetric, după cum unele sectoare economice 

au fost afectate direct de blocări sau alte forme de restricții care au 

generat imediat reduceri spre zero sau venituri zero. Aceste sectoare nu 

au putut să-și acopere costurile și pierderea veniturilor unora a 

determinat, în cascadă, pierderile altora. Constrângerile au apărut și în 

viața de zi cu zi a cetățenilor prin scăderea puterii de cumpărare în general 

și în special a protecției sănătății, însoțite de incertitudinile referitoare la 

durata timpului în care neajunsurile vor persista. Urgența pandemică a 

generat o cerere publică de echipamente medicale specifice mult mai mare 

și o nevoie crescândă de diverse forme de asistență medicală.  

Cu prilejul desfășurării reuniunii G72, la 16 martie 2020, liderii au căzut  

de acord că este necesară o coordonare și un răspuns global de combatere 

a pandemiei și au semnat o declarație în acest sens. În ziua următoare 

liderii UE, în cadrul unei videoconferințe, au propus consultări care s-au 

finalizat cu un document (concluzii) care  stabilește identificarea măsurilor 

de combatere și de limitare a răspândirii virusului, furnizarea de 

 
1 În decembrie 2019 în China, la Wuhan, a fost raportat un focar de boală cauzat de 
coronavirus SARS-CoV-2, denumită Covid-19. La 28 ianuarie 2020, Consiliul UE, prin 

președinția croată, activează mecanismul integrat al UE pentru răspuns la crize (IPCR) 
în vederea combaterii coronavirusului [conform Deciziei (UE)2018/1993]. 

2 Detalii despre G7 pe site-ul Comisiei Europene, aici. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/16/g7-leaders-statement-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/ipcr-response-to-crises/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1993&qid=1583154099617&from=EN
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/international-organisations/g7_ro
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echipamente medicale, combaterea consecințelor sociale și economice, 

dezvoltarea activităților de cercetare pentru obținerea unui vaccin și 

sprijinirea cetățenilor blocați în țări terțe.  

Deoarece situația de criză a scos la lumină vulnerabilitățile și inegalitățile 

profunde, atât în interiorul statelor cât și dintre state, au fost necesare 

consultări între oficialii cu responsabilități la toate nivelurile pentru a se 

găsi cele mai optime soluții.  

Eurogrupul s-a reunit în 16 martie 2020, cu participarea președintelui 

Băncii Centrale Europene (BCE)3 și a Înaltului Reprezentant, pentru a 

stabili un răspuns în domeniul politicilor economice la Covid-19. În finalul 

dezbaterii s-a adoptat o declarație prin care se susțin acțiuni coordonate 

în vederea protejării economiilor din statele membre ale UE.  

Ulterior acestei reuniuni, Consiliul UE aprobă de urgență două propuneri 

legislative4 referitoare la fonduri de coeziune (în valoare de 37 mld.EUR), 

pentru statele membre, ca măsuri de sprijin.   

Ca urmare a creșterii numărului cazurilor de îmbolnăvire în UE, cu pierderi 

de vieți omenești (în februarie cele mai multe în Italia), dar și a deteriorării 

situației din toate sectoarele, la 2 martie 2020, președinția Consiliul UE 

extinde mecanismul integrat pentru răspuns la crize (ICPR) de la modul 

schimb de informații la modul de activare integrală.  

La sfârșitul lunii martie 2020 Consiliul UE adoptă acte legislative5 cu scopul 

eliberării cât mai rapide a unor fonduri de la bugetul UE, într-un mod cât 

mai flexibil. 

 
3 A se vedea pagina BCE și declarațiile dnei președinte Christine Lagarde care a anunțat 
că a relaxat orientările politicile monetare bancare cu scopul de a încetini impactul 
negativ al pandemiei asupra economiilor din zona euro propunând un set de măsuri 

adaptate evoluțiilor. 
4 COM(2020) 113 Propunere de Regulament (...) Inițiativa pentru investiții în răspunsul 

la coronavirus și COM(2020) 114 Propunere de Regulament (...) în vederea acordării 
de asistență financiară statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune 
care sunt grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate publică.   
5 2020/0043 (COD)  Regulament (...)  Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus 
și 2020/0044 (COD) Regulament (...) de extindere a domeniului de aplicare al fondului 

de solidaritate al UE.  

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/02/covid-19-outbreak-the-presidency-steps-up-eu-response-by-triggering-full-activation-mode-of-ipcr/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2020~4960fb81ae.ro.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0113&qid=1632305576405
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0114&qid=1632305926235
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2020%2F0043+%28COD%29&lang=ro&type=quick&qid=1632307923722
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2020%2F0044+%28COD%29&lang=ro&type=quick&qid=1632307986233
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La reuniunea Eurogrupului6 din 9 aprilie 2020 se propune un pachet de 

măsuri de sprijin (500 mld.EUR) și se lansează ideea creării de 

instrumente suplimentare de răspuns la criză și pregătirea terenului 

pentru redresare. Se discută despre flexibilitatea temporară suplimentară 

în utilizarea fondurilor UE (transferuri între fonduri, regiuni și obiectivele 

politicii, sprijinirea celor vulnerabili), se precizează că viitorul cadru 

financiar multianual (CFM) va trebui să includă soluții pentru actuala criză 

dar și pentru eventuale provocări viitoare, „să permită statelor membre 

să-și stabilească prioritățile în mod corect”, să sprijine redresarea 

economică și să asigure coeziunea în cadrul Uniunii prin solidaritate, 

corectitudine și responsabilitate.  

La 14 aprilie 2020 Consiliul UE a adoptat două rectificări ale bugetului UE 

pentru 2020 cu scopul disponibilizării unor fonduri suplimentare (3,1 

mld.EUR) necesare achiziționării de materiale medicale, echipamente de 

protecție și ventilatoare, distribuirea lor, pentru construirea de spitale de 

campanie, pentru transferul pacienților care trebuie tratați în alte state 

membre decât în cel de origine, pentru reîntoarcerea cetățenilor Uniunii 

care au rămas blocați în afara granițelor.  

Consiliul European din 23 aprilie 2020 a aprobat propunerea Eurogrupului 

de a veni în sprijinul lucrătorilor, întreprinderilor și statelor membre cu 

540 mld.EUR, a aprobat o Foaie de parcurs europeană comună pentru 

ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii Covid-19 și o Foaie de parcurs 

comună pentru redresare7.  

 
6 Despre activitatea Eurogrup se poate accesa site-ul Consiliului UE, aici.  
7 Acest document pune accent nu doar pe dimensiunea acțiunilor din interiorul UE, ci și 
pe acțiunile la nivel mondial, datorită faptului că pandemia a fost „un fenomen mondial 

(...) virusul nu cunoaște granițe și lovește toate națiunile, fie ele mici sau mari, sărace 
ori bogate și indiferent de afilierile politice (...)”.  Ulterior reuniunii liderilor UE din aprilie 

2020 Consiliul UE  a acordat fonduri, sub formă de împrumuturi, pentru 10 state aflate 
în procesul de aderare și partenerilor din vecinătate. Cu prilejul summit-ului UE-Balcanii 
de Vest, de la Zagreb, din 6 mai 2020, a fost furnizată asistență financiară de peste 3,3 

mld.EUR în beneficiul statelor din Balcanii de Vest, cooperare și coordonare pentru 
achiziții comune, flux comercial fără restricții pentru echipamente de protecție prin 

intermediul culoarelor verzi ș.a. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2020/04/07-09/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/04/23/
https://reopen.europa.eu/en
https://www.consilium.europa.eu/media/43421/20200421-a-roadmap-for-recovery_ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/eurogroup/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/05/20/covid-19-council-adopts-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-partners/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2020/05/06/
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La 27 mai 2020, în cadrul reuniunii Consiliului European, este înaintată 

propunerea Comisiei Europene8 privind fondul de redresare și bugetul pe 

termen lung al UE (2021-2027). Cu acest prilej, președintele Charles 

Michel anunță intenția de a promova un acord care să consolideze tranziția 

spre o economie ecologică și digitală. La 10 iulie 2020, președintele 

Consiliului European prezintă propriul plan privind bugetul pe termen lung 

al UE și pachetul de redresare (înainte de consiliul extraordinar din 17-18 

iulie 2020). Dat fiind faptul că mai multe state au cerut condiționarea 

accesării fondurilor europene, s-a propus sporirea finanțărilor pentru 

Parchetul European și obligativitatea ca țările din UE să prezinte Comisiei 

Europene planuri de redresare și reziliență pentru perioada 2021-2023. 

Dl.Charles Michel afirmă că „... obiectivele redresării noastre pot fi 

rezumate în trei cuvinte: convergență, reziliență, transformare” în scopul 

reparării daunelor cauzate de Covid-19, „...pentru reformarea economiilor 

noastre, remodelarea societăților noastre...” După dezbaterile cu șefii de 

stat/guvern de la Bruxelles s-a convenit asupra unui fond de redresare în 

valoare de 750 mld.EUR din care 390 mld.EUR granturi acordate statelor 

membre ale UE, iar 360 mld.EUR sub formă de împrumuturi. Totodată s-

a acceptat ca bugetul pe termen lung al UE să fie de 1.074 mld.EUR9.  

Se apreciază că acest plan de redresare este cel mai important din Europa 

de la Planul Marshall până în prezent. Prin fondul de redresare 10 

NextGenerationEU Comisia Europeană va putea împrumuta de pe piețe 

capitaluri de până la 750 mld.EUR care vor fi utilizate prin împrumuturi 

reciproce și pentru cheltuieli prin programele cadrului financiar multianual. 

Capitalurile împrumutate vor fi rambursate până în 2058.  

 
8  Comisia Europeană a adoptat planul de redresare economică a Uniunii prin 

comunicarea cu titlul Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de 

criză și să pregătim viitorul pentru noua generație (COM(2020)456) și înaintează 

propuneri pentru viitorul buget care să susțină acest plan prin comunicarea cu titlul Un 
buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa 

(COM(2020)442). 
9 Alte informații generale referitoare la bugetul UE se pot găsi aici. 
10 Calendarul poate fi consultat aici. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/05/27/charles-michel-on-the-recovery-fund-our-citizens-and-businesses-have-been-heavily-impacted-by-the-pandemic-they-need-targeted-relief-without-delay/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/07/10/president-charles-michel-presents-his-proposal-for-the-mff-and-the-recovery-package/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2020:442:FIN
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-recovery-plan/


 

 

 9 

 

La summit-ul „maraton” (17-21 iulie 2020), de la Bruxelles, timp de trei 

zile șefii de stat și de guvern europeni au dezbătut bugetul pentru 

redresare economică, pentru statele cele mai afectate de criza coronavirus 

(Italia și Spania au fost primele și foarte grav afectate). Negocierile dintre 

cei 27 de lideri europeni au fost extrem de dificile, iar distanța s-a păstrat 

nu doar ca o măsură de prevenție, ci și ca poziție față de propunerile 

președintelui Consiliului European. Discuțiile aprinse nu au fost doar în 

ceea ce privește fondurile de redresare, ci și cu privire la modul de folosire 

a banilor din bugetul pe 7 ani al UE. În calitate de stat care a deținut 

președinția Consiliului UE, Germania s-a implicat în negocieri și a susținut 

necesitatea fondului de redresare post-pandemie, obținând un acord 

politic. Imediat s-a alăturat Franța pentru a susține propunerea germană. 

Țările de Jos, Suedia, Danemarca și Austria („cei patru cumpătați”) au fost 

rezervați cu privire la aceste fonduri. Bulgaria, România, Polonia, Ungaria 

sau R.Cehă („prietenii coeziunii”), beneficiari ai fondurilor structurale, au 

susținut că acestea nu pot fi afectate de criza pandemică. Ungaria a 

amenințat cu blocarea demersurilor prin veto. Acutizarea crizei și 

interesele dispersate ale statelor membre au amenințat cu divizarea 

Uniunea. În final, pentru prima dată în istoria Uniunii s-a decis ca aceasta 

să contracteze datorii comune pentru a se limita efectele economice 

negative ale pandemiei în statele membre. Soluția eurobondurilor și 

uniunea datoriilor devenea o realitate, colaborarea și solidaritatea au 

condus la acest pas „istoric” în politica bugetară comună a Uniunii și 

suveranitatea financiară.  Așadar, s-a anunțat un pachet format din cadrul 

financiar multianual (CFM)11 care va fi consolidat printr-un instrument, 

denumit Next Generation EU, în valoare totală de 1.824,3 mld.EUR. 

 

 
11 Deși se va respecta principiul unității bugetare și angajamentele prevăzute în CFM, 
situațiile excepționale (interne sau externe), noile priorități ce ar putea interveni în 

situația unei schimbări rapide ca urmare a pandemiei Covid-19 permit un echilibru între 
nevoia de flexibilitate și principiul disciplinei bugetare. Detalii privind CFM pot fi accesate 

aici. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/11/10/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-presidency-reaches-political-agreement-with-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/11/10/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-presidency-reaches-political-agreement-with-the-european-parliament/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
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2. FONDUL PENTRU GENERAȚIA VIITOARE – 

NextGeneration EU 

 

În concluziile Consiliului European12 se menționează că „Planul pentru 

redresarea europeană va necesita investiții publice și private masive la 

nivel european, care să îi permită Uniunii să se plaseze ferm pe calea unei 

redresări durabile și reziliente, prin crearea de locuri de muncă și 

repararea daunelor imediate provocate de pandemia COVID-19, fiind 

sprijinite totodată de prioritățile verzi și digitale ale Uniunii.(...)”  Așa cum 

s-a menționat mai sus, Comisia Europeană a fost împuternicită să 

împrumute, temporar, fonduri de pe piețele de capital, în numele Uniunii, 

urmând ca sumele încasate să fie transferate programelor așa cum se 

stabilește prin NextGenerationEU (NGEU). Fondurile împrumutate nu vor 

depăși 750 mld.EUR la prețurile din 2018, iar aceste operațiuni vor fi oprite 

„cel târziu” la sfârșitul anului 2026, ceea ce înseamnă înainte de sfârșitul 

perioadei CFM de 7 ani.  

Între alte detalii privind angajamentele, plățile, plafoanele, rambursarea, 

documentul referitor la concluziile Consiliului European stabilește 

programele individuale pentru care se vor aloca sume din NGEU, și 

anume: 

- Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) - 672,5 mld.EUR  

din care: 

    - împrumuturi - 360 mld.EUR; 

    - granturi - 312,5 mld.EUR. 

- REACT-EU13 – 47,5 mld.EUR; 

 
12 A se vedea documentul cuprinzând concluziile Consiliului European din 21 iulie 2020, 

aici.  
13 REACT-EU este un program de asistență pentru recuperare a coeziunii teritoriale în 
UE, aprobat prin Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 23 
decembrie 2020. Nu este o sursă nouă de finanțare, ci vine ca o completare a alocărilor 

prin Fondul european de dezvoltare regională și Fondul social european. Sumele pot fi 
utilizate până la sfârșitul anului 2023. Programul sprijină proiecte de investiții care 

promovează capacitățile de redresare în urma unei crize, contribuie la o redresare 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2221&qid=1611824380100
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- Orizont Europa14 – 5 mld.EUR; 

- InvestEU15 – 5,6 mld.EUR; 

- Dezvoltare rurală – 7,5 mld.EUR; 

- Fondul pentru o tranziție justă – 10 mld.EUR; 

- RescEU – 1,9 mld.EUR. 

 

Parlamentul European a dezbătut și votat16, la începutul celei de-a doua 

sesiuni din 2020, o rezoluție legislativă în vederea începerii dezvoltării 

planului de redresare al UE.  

Comisia Europeană a propus, pentru punerea în aplicare a NGEU, 

modificarea cadrului financiar multianual și a modului de colectare a 

fondurilor.  

 

 

Opinii ale oficialilor europeni cu prilejul lansării planului de redresare: 

Președintele Comisiei Europene, dna. Ursula von der Leyen a declarat: 

„Planul de redresare transformă provocarea imensă cu care ne confruntăm 

într-o oportunitate, nu numai prin faptul că sprijină redresarea, ci și prin 

 

ecologică, digitală și rezistentă a economiei, inclusiv prin oferirea de sprijin pentru 
menținerea locurilor de muncă, scheme de muncă pe termen scurt și sprijin pentru 

lucrătorii independenți. 
14 Uniunea dorește să susțină eforturile din domeniile de cercetare, dezvoltare și inovare 
și de aceea va propune un set unic de norme pentru a asigura eficiența în aceste domenii 

pentru viitor și îmbunătățirea relațiilor dintre instituțiile de profil din întreaga Europă. 
15 Acest program este dedicat stimulării inovării și creării locurilor de muncă în Europa, 

pentru redresare. 
16 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 septembrie 2020 referitoare la 
proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale UE.  Ulterior 

Consiliul UE a adoptat decizia privind resursele proprii (cu unanimitate), iar apoi a 
început procesul de ratificare în statele membre. Parlamentul României a adoptat, prin 

Legea nr.150/28.05.2021, Decizia Consiliului din 14.12.2020 privind sistemul de 
resurse proprii ale UE, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.556, 
28.05.2021. La 31 mai 2021 s-a anunțat că decizia privind resursele proprii a fost 

ratificată de toate statele membre, iar Comisia Europeană va începe să finanțeze 
redresarea economică prin NGEU. La 15 iunie 2021 Comisia colectase 20 mld.EUR în 

cadrul primei sale tranzacții.  

https://europa.eu/investeu/home_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0220_RO.html
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2982
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investițiile în viitorul nostru pe care le include: Pactul verde european și 

digitalizarea vor stimula crearea de locuri de muncă și creșterea 

economică, reziliența societăților noastre și sănătatea mediului nostru. 

Acesta este momentul Europei. Dorința noastră de a acționa trebuie să se 

ridice la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm toți. Prin intermediul 

instrumentului NextGenerationEU, oferim un răspuns ambițios acestor 

provocări.” 

 

Dl. Johannes Hahn, responsabil de bugetul UE din partea Comisiei, a 

declarat: „Bugetul nostru comun este în centrul planului de redresare al 

Europei. Capacitatea suplimentară oferită de instrumentul 

NextGenerationEU și de cadrul financiar multianual consolidat ne vor oferi 

mijloacele de a fi solidari, astfel încât să putem sprijini statele membre și 

economia. Acționând împreună, vom face ca Europa să devină mai 

competitivă, mai rezilientă și mai suverană.” 

 

Vicepreședintele Comisiei, dl. Maroš Šefčovič, responsabil cu relațiile 

interinstituționale și prospectiva, a declarat: „Redresarea va avea nevoie 

de o orientare politică puternică. Programul de lucru adaptat, care reflectă 

noua realitate, arată că ne vom concentra toate acțiunile pe obiectivele de 

a depăși criza, a ne impulsiona economia și a plasa Uniunea Europeană pe 

o traiectorie clară de redresare rezilientă, durabilă și echitabilă. Astfel vom 

putea să ieșim din criză mai puternici.” 
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3. MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

(MRR) 

 

Comisia Europeană a stabilit modul de repartizare a MRR care va fi 

disponibil pentru perioada 2021-2022 în proporție de 70%, iar diferența 

de 30% pentru 2023. Cuantumul maxim al creditelor pentru statele 

membre, în parte, nu va depăși 6,8% din VNB al fiecărei țări.  

Fondurile distribuite statelor membre se bazează pe planurile naționale de 

redresare și reziliență.  

La 18 decembrie 2020 președinția germană a Consiliului UE și negociatorii 

Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu în legătură cu 

MRR. De altfel, Parlamentul European 17  va fi implicat permanent, pe 

durata punerii în aplicare a acestui mecanism, despre care a menționat că 

poate fi socotit „o mișcare istorică” și a subliniat că nu va aproba CFM fără 

a exista un acord privind reforma sistemului de resurse proprii al UE, astfel 

încât să fie acoperite măcar costurile aferente NGEU și să se asigure 

credibilitatea și durabilitatea instrumentului.    

La 16 decembrie 2020, Parlamentul European și-a dat acordul în legătură 

cu documentele legislative necesare pentru aprobarea cadrului financiar 

2021-2027, iar la 17 decembrie 2021 Consiliul UE a adoptat (cu 

unanimitate) regulamentul privind cadrul financiar multianual și pachetul 

de redresare. 

La 11 februarie 2021 Consiliul UE a adoptat Regulamentul de instituire a 

Mecanismului de redresare și reziliență.  

Datorită caracterului temporar al acestor fonduri disponibile în cadrul MRR 

se atrage atenția statelor membre că nu trebuie să înlocuiască/suplinească 

 
17 Parlamentul European are atribuții bugetare, alături de Consiliul UE, iar competențele 
acestuia țin de stabilirea sumei totale și de repartizarea cheltuielilor anuale ale bugetului 

UE, precum și de exercitarea controlului asupra execuției bugetare.  

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2397
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cheltuielile sau veniturile bugetului național curent, ci să utilizeze resurse 

suplimentare pentru realizarea unor obiective „cu valoare adăugată”.  

 

Sursa foto: Consiliul UE, SG 
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Sursa foto: Consiliul UE, SG 
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3.1. Planurile naționale de redresare și reziliență 

(PNRR) 
 

Tratatele UE (forma consolidată)18 menționează (în art.5 și art.119 din 

TFUE) că statele membre își coordonează politicile economice în cadrul 

Uniunii, scop în care Consiliul adoptă măsuri și, în special, orientările 

generale ale acestor politici. Aceste acțiuni de configurare a planurilor se 

vor derula în conformitate cu procedurile prevăzute în tratatele UE. Se 

presupune că, dacă politicile economice sunt în competența statelor 

membre, coordonarea se bazează pe o serie de procese care, în mare 

măsură, sunt neobligatorii (nu au fost utilizate sancțiuni sau amenzi, cu 

excepția procedurilor de dezechilibre excesive).  

Comisia Europeană a emis orientări în sprijinul statelor membre privind 

structura, domeniul de aplicare, obiectivele și modul de evaluare a PNRR-

urilor. În documentele de lucru se subliniază că activitatea de consultare 

proprie pregătirii și punerii în aplicare a PNRR-ului trebuie să fie în 

conformitate cu reglementările din dreptul intern, să implice autoritățile 

locale și regionale relevante, societatea civilă și alte părți interesate.  

Fiecare stat membru își întocmește planul național de redresare și 

reziliență. Comisia Europeană le va evalua în termen de două luni de la 

depunere. Se recomandă obținerea punctajului cel mai mare pentru 

criteriile privind coerența cu recomandările specifice fiecărei țări din cadrul 

Semestrului european19 , precum și privind consolidarea potențialului de 

creștere economică, a creării de locuri noi de muncă, a contribuției la dubla 

tranziție ecologică și digitală.  Comisia dorește să se asigure că se va pune 

accent pe reforme într-un mod definitoriu. Statisticile arată că unele state 

 
18  Textele pot fi consultate pe eur-lex.  
19 Semestrul european este ciclul anual de coordonare a politicilor economice, bugetare, 

în domeniul muncii și în domeniul social a UE, în cadrul căruia statele membre ale UE 
beneficiază de orientare înainte de a lua decizii politice la nivel național. Detalii se pot 

găsi aici și aici.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resiliencep-plans
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/07/20/european-semester-2020-country-specific-recommendations-adopted/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
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membre sunt mai experimentate decât altele și mai eficiente în 

gestionarea unor astfel de procese20.   

Următoarea etapă este de aprobare a PNRR-urilor în cadrul Consiliului (cu 

majoritate calificată), la propunerea Comisiei Europene care avansează un 

document de punere în aplicare21 (Consiliul le adoptă în cca.4 săptămâni 

de la data depunerii). Dacă evaluarea este pozitivă, cererile de plată mai 

sunt condiționate de „îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și 

a țintelor relevante” la termenul negociat de părți.  Pentru aceste 

condiționalități este solicitat de către Comisie și avizul Comitetului 

economic și financiar (care prin consens dă un aviz pozitiv, sau dacă sunt 

abateri grave de la îndeplinirea în mod satisfăcător a obiectivelor de etapă 

pot solicita președintelui Consiliului European să aducă dosarul în atenția 

următoarei reuniuni a liderilor europeni). Se estimează că aceste 

proceduri nu vor dura mai mult de 3 luni.   

Mecanismul este următorul, Uniunea22 pune la dispoziția statelor membre 

o contribuție financiară sub formă de sprijin nerambursabil și o contribuție 

financiară în tranșe, sub formă de împrumut, cu prefinanțare (sub rezerva 

intrării în vigoare a unui acord de finanțare), în cadrul unor operațiuni de 

plată.    

În luna iulie 2021 Consiliul UE anunță „unda verde” pentru primele plăți 

destinate redresării, după adoptarea deciziei de către miniștrii economiei 

și finanțelor din UE. Statele care au acționat imediat pentru accesarea 

fondurile anunțate în scopul stimulării economiilor și remedierii efectelor 

 
20 Modul cum sunt puse în aplicare proiectele reprezintă cheia succesului, dat fiind faptul 

că ele pot fi eligibile pentru finanțare până la sfârșitul anului 2023, iar plățile pot fi 
efectuate până la sfârșitul anului 2026. Pentru unele proiecte, ale unor state membre, 
acest orizont de timp ar putea fi prea scurt dacă apar întârzieri, care adesea sunt 

inevitabile. Dacă se va aproba o anume flexibilitate în ceea ce privește modul în care 
au fost atinse etapele convenite aceasta se va datora îngăduinței Comisiei care, altfel, 

este ținută să demonstreze fermitate dacă abaterile se vor datora factorilor interni din 
statele membre.  
21  Comisia Europeană elaborează o Propunere de decizie de punere în aplicare a 

Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență a unui stat 
membru. 
22 PNRR-urile statelor membre pe site-ul Comisiei, aici. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro#national-recovery-and-resilience-plans
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negative ale pandemiei au fost Austria, Belgia, Danemarca, Franța, 

Germania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia și 

Spania. Acestea au solicitat o prefinanțare din fondurile care le vor fi 

alocate din luna iunie a.c.   

 

 
  

 

În cadrul dialogului structurat, Parlamentul European a dezbătut în 

prezența reprezentanților Comisiei Europene aspectele privind evaluarea 

PNRR-urilor, la reuniunea plenară din 8 iunie 2021. Preocupările au fost 

legate de respectarea strictă a criteriilor de evaluare, durabilitatea 

investițiilor, implementarea principiilor din Pilonul european al drepturilor 

sociale, convergență și coeziune economică socială și teritorială. Deputații 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2021-06-08_RO.html
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au ținut să amintească faptul că împrumutul NGEU va fi plătit de 

generațiile care urmează și de aceea reformele care trebuie întreprinse 

acum sunt fundamentale pentru a înscrie economia UE pe o traiectorie de 

creștere durabilă.  

O altă condiționalitate, pe care atât Comisia Europeană cât și Parlamentul 

European23 o vor urmări în îndeplinirea sa, face referire la importanța 

respectării statului de drept în statele membre, sub sancțiunea neprimirii 

fondurilor dacă acest principiu va fi încălcat.  

 

3.2. Guvernanță și condiționalitate pentru 

implementarea MRR  
 

Potrivit Regulamentului privind instituirea mecanismului de redresare și 

reziliență 24 , Comisia Europeană monitorizează punerea în aplicare și 

eficiența planurilor, inclusiv calendarul, etapele și obiectivele preconizate, 

indicatorii aferenți „în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie 

de reforme și investiții (...) respectivul obiectiv ar trebui urmărit în strânsă 

cooperare cu statele membre în cauză” (pct.30 din regulament). 

Deopotrivă, planurile vor cuprinde măsuri de implementare eligibile, care 

au fost introduse de la 1 februarie 2020, în concordanță cu prioritățile 

specifice fiecărui stat. Acestea sunt elementele obligatorii, comune, însă 

la nivel național nu doar componentele obiectivelor sunt diferite, ci și 

instituțiile care gestionează activitățile aferente MRR. Comisia Europeană  

monitorizează deopotrivă structurile, responsabilitățile acestora pentru 

îndeplinirea sarcinilor de control intern (la nivel național – să fie 

independent), soliditatea instituțiilor implicate pentru a preveni dublele 

finanțări, conflictele de interese ș.a. Comisia, în numele Uniunii, conform 

 
23 A se consulta Rezoluția Parlamentului European din 17.12.2020, aici.  
24  Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, JO al UE din 

18.2.2021, L 57/17.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0360_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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articolului 5 din Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului 25 , va 

elibera sprijinul financiar în tranșe, după ce sunt atinse în mod satisfăcător 

jaloanele și țintele relevante identificate în ceea ce privește 

implementarea PNRR. 

În unele state sunt propuse entități noi care să sprijine aceste demersuri, 

iar în altele sunt repartizate atribuții unor instituții existente deja. Spre 

exemplu, în Austria, Danemarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburg activitățile sunt în răspunderea ministerelor 

de finanțe, în Grecia și Italia sunt structuri create special pentru a asigura 

aplicarea și monitorizarea corespunzătoare, în Spania  au fost create 

structuri suplimentare pentru îndrumare și control politic, la fel în 

Portugalia și Cehia.  

În Belgia 26 , la 12 ianuarie 2020 secretarul de stat însărcinat cu 

redresarea și investițiile strategice a solicitat avizul Consiliului Economic 

Central și al Consiliului Federal pentru Dezvoltare Durabilă cu privire la 

orientările strategice ale proiectului PNRR întocmit (aviz aprobat în 16 și 

18 februarie 2021 în cele două foruri). Obiectivele generale sunt: climă, 

durabilitate și inovare, tranziție digitală, mobilitate și lucrări publice, 

socială și ridicarea nivelului de trai, productivitate.  Se propune ca, pe 

lângă măsurile care consolidează competitivitatea, să fie abordate și 

reforme bazate pe solidaritate, integrare, justiție socială, o repartiție 

echitabilă a bogăției, oportunități egale și acces la protecție socială, 

protejarea grupurilor vulnerabile și îmbunătățirea nivelului de trai al 

cetățenilor. Se apreciază, deopotrivă, că sunt necesare eforturi pentru 

investiții suplimentare în vederea eliminării deficitelor „istorice” cauzate 

de pandemie, ce nu vor putea fi rezolvate până în 2026.  

În ceea ce privește coordonarea și monitorizarea planului a fost înființată 

o comisie interministerială care va colabora cu un Comitet inter-federal. 

 
25  Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind 

sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, 
Euratom (JO al UE L 424, 15.12.2020).  
26 Din consultarea avizului privind orientările strategice ale PNRR, aici. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2021-02-19-04-06-57_doc210440fr.pdf
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Un secretar de stat responsabil pentru redresare și investiții strategice va 

înainta propuneri de implementare a planului după consultarea cu entități 

responsabile de cele șase priorități din MRR. Auditul va fi instituit pentru 

fiecare etapă în parte pentru prevenirea fraudelor și corupției, precum și 

a conflictelor de interese. La nivel federal însă sunt desemnate două 

autorități de audit: Autoritatea flamandă de audit  (Vlaamse 

Auditautoriteit) pentru regiunea flamandă și Corpul Intefederal de 

Inspecție Financiară 27  pentru statul federal și celelalte regiuni și 

comunitățile (Bruxelles, Regiunea Valonă, Comunitatea franceză și cea 

germanofonă).   

În Germania ministerele de resort sunt responsabile pentru punerea în 

aplicare a planului, sub coordonarea Ministerului Federal al Finanțelor28, 

iar exercitarea controlului se realizează prin Curtea de conturi națională. 

Totodată, au dispus crearea unui sistem IT integrat (care va fi auditat de 

Curtea de Conturi) în scopul colectării, stocării și raportării datelor 

necesare punerii în aplicare a PNRR-ului.  

PNRR-ul Germaniei, aprobat de Comisie în iunie a.c., respectă criteriile 

stabilite de regulament și urmărește consolidarea potențialului de 

creștere, de creare de noi locuri de muncă, de reziliență economică și 

socială. Sunt incluse măsuri de decarbonizare a industriei, cu accent 

deosebit pe hidrogenul regenerabil, renovarea clădirilor rezidențiale 

pentru îmbunătățirea eficienței energetice, sprijinirea achizițiilor de mașini 

electrice, tranziția digitală a serviciilor publice, în special din sănătate 

publică și a întreprinderilor ș.a.  

Italia a aprobat printr-un decret-lege 29  PNRR-ul la propunerea 

președintelui Consiliului de Miniștri și a ministrului economiei și finanțelor. 

Planul a fost construit în jurul unor axe strategice: digitalizare și inovare, 

tranziție ecologică și incluziune socială. În plan se pune un accent special 

 
27 Se pot consulta paginile oficiale aici și aici. 
28 Se poate consulta fișa pentru Germania aici. 
29 A se consulta pagina oficială aici și comunicatul de presă aici.  

https://www.inspfin.be/fr
https://vlaamse-auditautoriteit.fenb.be/en/
https://ec.europa.eu/info/system/files/germany-recovery-resilience-factsheet_en.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-13/16642
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pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din transport, cu investiții 

în mobilitatea urbană durabilă și infrastructura feroviară. 

Spania a primit confirmarea aprobării PNRR-ului în 16 iunie 2021 (alături 

de Portugalia – ambele au fost în fruntea clasamentului).  Planul spaniol 

este bazat pe 4 piloni: tranziția ecologică, digitală, egalitatea de gen și 

coeziunea socială și teritorială. Au fost configurate 10 politici-cheie care 

au 30 de componente ce presupun investiții și proiecte de reformă pentru 

modernizarea țării.  Cele 10 politici30 sunt: agenda rurală și urbană, lupta 

împotriva depopulării și dezvoltarea agriculturii; infrastructuri și 

ecosisteme rezistente; tranziția energetică echitabilă și incluzivă; 

modernizarea administrației publice; modernizarea și digitalizarea 

industriei și a IMM-urilor, a turismului și promovarea antreprenoriatului; 

strategia pentru știință și inovație și consolidarea sistemului național de 

sănătate; educație, formare continuă pe tot parcursul vieții; noi politici de 

ocupare a forței de muncă; stimularea culturii și sportului; modernizarea 

sistemului fiscal pentru o creștere incluzivă și durabilă.  

A fost înființată o structură specială pentru punerea în aplicare a PNRR și 

asigurarea monitorizării sale eficiente - o comisie interministerială, 

responsabilă pentru redresare și reziliență, care cuprinde în componența 

sa toți miniștrii cu atribuții din domeniile care se regăsesc în plan.  Această 

comisie se află sub îndrumarea politică a șefului guvernului. Totodată, s-

a înființat o nouă structură de tipul secretariat general pentru fonduri 

europene, în cadrul ministerului finanțelor, care va elabora cereri de plată, 

conform obiectivelor relevante, dacă au fost îndeplinite condițiile stabilite, 

după ce ministerele de resort au înaintat o propunere. Respectivele cereri 

vor fi înaintate Comisiei Europene. Între toți factorii implicați se va crea 

un sistem integrat de informare. Monitorizarea modului de punere în 

aplicare este stabilită de comisia înființată, sub președinția șefului 

guvernului.  

 
30 Se poate consulta pagina aici . 

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes
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Franța – Prim-ministru francez a prezentat planul de redresare la 3 

septembrie 2020 în parlament, împreună cu proiectul de buget pentru 

2021. Planul de redresare și reziliență are 3 piloni: mediu, competitivitate 

și coeziune și cuprinde 9 componente naționale pentru a face față 

situațiilor cu care se confruntă economia franceză, dintre domeniile care 

au fost exacerbate de criza pandemică și care necesită măsuri îndrăznețe. 

Planul cuprinde investiții pentru tranziția climatică și pentru tranziția 

digitală, dar și pentru modernizarea sistemului de sănătate național, 

combaterea disparităților tehnologice, consolidarea coordonării dintre 

politicile economice și asigurarea convergenței în UE. 

În ceea ce privește guvernanța mecanismului la nivel național, a fost 

desemnată responsabilitatea de conducere, monitorizare și punerea în 

aplicare a PNRR-ului către Ministerul Economiei, Finanțelor și Redresării, 

care se află în consultare permanentă cu secretariatul general pentru 

afaceri europene (SGAE) din subordinea prim-ministrului. Punerea în 

aplicare a planului este delegată ministerelor de resort prin „convenții”, 

care reprezintă delegarea de gestionare (convențiile cuprind parcursul 

obiectivelor și etapele acestora, însă și modalitățile de control intern). 

Auditul general este asigurat de o comisie interministerială.  

Polonia – Răspunderea pentru întocmirea PNRR-ului revine guvernului 

polonez. S-au primit peste 1200 de proiecte care acopereau diverse 

domenii, 588 au fost trimise de regiuni și 622 de ministere. Ulterior au 

fost analizate și elaborate criterii de evaluare pentru a se verifica dacă 

îndeplinesc condițiile pentru finanțare. Planul național de redresare a fost 

aprobat în 30 aprilie a.c. în cadrul Consiliului de Miniștri.  

Deputații din Sejmul polonez au adresat interpelări reprezentanților 

guvernului cu privire la mecanismul de redresare și reziliență 31 . De 

asemenea, a fost înființată o subcomisie în Sejm pentru monitorizarea 

fondurilor din UE și CFM 2021-2017.  

 

 
31 Cu referire la COM(2020) 456. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0456&qid=1633429947299
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Cadrul instituțional și tipul demnitarilor sau funcționarilor responsabili sunt 

la alegerea fiecărui stat membru, în funcție de alcătuirea sa (după cum el 

poate fi unitar, federal, uniuni/asociații de state).  

 

 

3.3. PNRR în România  

 

Realizarea planului național de redresare și reziliență în România a 

reprezentat o mare provocare (la fel ca pentru multe alte state membre 

ale UE) nu doar din perspectiva întocmirii efective, ci și al abordării 

politice, al garanțiilor necesare pentru a convinge că este rezultatul unor 

consultări cât mai largi, pentru a avea consecințe ulterioare benefice 

pentru cetățenii români. Dezbaterile sunt cu atât mai importante cu cât se 

urmărește „repararea prejudiciilor aduse de criza” pandemică și  

„pregătirea viitorului pentru noua generație”. Dar peste toate, este vorba 

despre gestionarea unor fonduri la care România nu a mai avut acces până 

în prezent.  

Potrivit Constituției României   art.109 alin.(1), referitor la răspunderea 

guvernului în fața parlamentului, coroborat cu art.111 și 112 privind 

controlul exercitat de parlament asupra guvernului și cu art.148 alin.(5), 

referitor la obligația guvernului de a transmite parlamentului proiectele 

actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării 

instituțiilor Uniunii Europene, camerele legislative32 pot exercita un control 

asupra PNRR, în temeiul principiilor constituționale invocate.   

 
32 Centrul European pentru Cercetare și Documentare Parlamentară (ECPRD), în cadrul 
schimbului de bune practici dintre administrațiile parlamentelor din Europa, a găzduit 

un seminar (organizat de Camera Deputaților din Italia, la 23 aprilie 2021) având ca 
temă implicarea parlamentelor în redactarea PNRR-urilor. Pe baza răspunsurilor la 

chestionar și contribuțiilor primite din partea statelor participante, organizatorii au 
întocmit o sinteză a lucrărilor, în cadrul căreia se arăta că, în majoritatea statelor, 
camerele legislative naționale sunt implicate în procedurile legate de PNRR-uri, mai ales 

la nivelul comisiilor parlamentare, mai puțin în plen (cu excepția Poloniei, Estoniei, 
Germaniei, Italiei, Spaniei și Portugaliei). Documentele de poziție au luat forma unor 

rezoluții și moțiuni, în raport de rolul pe care îl au parlamentele (de control sau de 

http://cdep.ro/pls/dic/site2015.page?id=339&idl=1
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/public/page/about
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În ceea ce privește procedura de coordonare - responsabilitatea 

gestionării PNRR a revenit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 

(MIPE)33. Competențele privind gestionarea planului național de redresare 

și reziliență au fost stabilite prin hotărâre a Guvernului34.  Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene exercită, conform legislației, funcții de 

reprezentare, în numele statului român și al guvernului, pe plan intern și 

extern, în domeniul său de activitate, de autoritate de stat în domeniile 

sale de activitate, de implementare și gestionare a programelor finanțate 

din fonduri europene și de coordonare. În special, conform art.5 alin.(9) 

„realizează procesul de elaborare, negociere, gestionarea cadrului și 

mecanismelor instituționale, modificare, monitorizare și evaluare a 

implementării (...) Planului național de redresare și reziliență (...), 

coordonează programarea, negocierea, monitorizarea și implementarea 

fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență”.  

Comisia Europeană anunța la 31 mai 2021 că a primit din partea României 

planul oficial de redresare și reziliență.  

Comisia a evaluat cele 6 domenii (tranziția verde, transformarea digitală, 

creșterea inteligentă, coeziunea socială și teritorială, sănătatea și 

reziliența și politicile pentru generația următoare). România a solicitat 

granturi în valoare de 14,3 mld.EUR și împrumuturi în valoare de 15 

mld.EUR. 

La 27 septembrie 2021 Comisia Europeană a adoptat o evaluare pozitivă 

a Planului de redresare și reziliență al României care va putea primi 

granturi în valoare de 14,2 mld.EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 

 

monitorizare). Franța, de exemplu, s-a implicat în legătură cu măsurile de punere în 
aplicare a planului și mai puțin în ceea ce privește alocarea resurselor.  
33 Ministerul Fondurilor Europene și-a schimbat denumirea în Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene,  prin OUG privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

nr.212/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1307 din 
29.12.2020.  
34  Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 

nr.52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, 
nr.889/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.987 din 

26.10.2020.  

https://mfe.gov.ro/pnrr/
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mld.EUR în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Planul alocă 

41% din suma totală pentru măsuri de sprijinire a tranziției ecologice 

(eliminarea treptată a producției de energie electrică obținută din cărbune 

și lignit până în 2031; decarbonizarea transportului rutier, impozitarea 

ecologică, stimulente pentru vehicule cu emisii de bioxid de carbon zero 

și transferul modal spre transportul feroviar și pe apă; îmbunătățirea 

eficienței energetice a clădirilor publice și private).   

De asemenea, în PNRR se va aloca cca.21% din suma totală pentru măsuri 

care să favorizeze tranziția digitală.  

În ceea ce privește consolidarea rezistenței economiei și domeniului social 

se propun reforme și investiții, ținând cont de recomandările de țară făcute 

anterior României și în Semestrul european.  

Pentru proiectele emblematice de investiții și de reformă au fost propuse 

6 domenii de referință, comune de altfel tuturor statelor membre35, în 

sectoare care favorizează crearea de noi locuri de muncă, creștere 

economică și necesare îndeplinirii obiectivului de trecere la digitalizare și 

ecologizare. 

 

 
35 Conform Regulamentului  (UE)2021/241  al  Parlamentului  European  și  al  Consiliului  

din  12 februarie2021  de  instituire  a Mecanismului de redresare și reziliență (art.3). 
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Aceste 6 domenii (piloni) se susțin pe mai multe componente-cheie ce 

sunt cuprinse în planul de redresare și reziliență și vor acoperi, până în 

2026, punerea în practică a Mecanismului de redresare și reziliență. 

Componentele care constituie elementele de bază din PNRR-ul României, 

sunt detaliate în cadrul anexei la propunerea de decizie de punere în 

aplicare a Consiliului36. Componentele sunt detaliate și au în structura lor 

subcomponente, jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și 

implementare aplicabile împrumutului.  

 

Acoperirea celor 6 piloni ai MRR de către componentele planului României 

de redresare și reziliență (care a ținut cont de 107  proiecte) este 

următoarea: 

1. Sisteme de apă și canalizare – 1, 88 mld.EUR; 

2. Împăduriri și protejarea diversității – 1,37 mld.EUR; 

3. Managementul deșeurilor – 1,2 mld.EUR; 

4. Domeniul transporturilor – 7,62 mld.EUR; 

5. Fondul pentru Valul renovării – 2,2 mld.EUR (clădiri publice și 

private); 

6. Energie – 1,62 mld.EUR; 

7. Sisteme publice digitale și cloud guvernamental – 1,89 mld.EUR; 

8. Reforma fiscală și a sistemului de pensii – 482 mil.EUR; 

9. Sprijin pentru mediul de afaceri, cercetare, inovare – 2,36 mld.EUR; 

10. Fondul local pentru tranziția verde și digitală a unităților 

administrativ-teritoriale (UAT-uri) – 2,1 mld.EUR; 

11. Turism și cultură – 200 mil.EUR; 

12. Sănătate – 2,45 mld.EUR; 

13. România educată – 3,6 mld.EUR. 

   

 
36 Poate fi accesată pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, aici. 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/e6f28710212d5a2d963ba440ce587a99.pdf
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Comisia Europeană a constatat că în PNRR au fost respectate cerințele 

prevăzute de Regulamentul privind mecanismul de reziliență și redresare, 

că România a instituit sisteme de control adecvate pentru a proteja 

interesele financiare ale Uniunii.  

 

În documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene37  sunt publicate 

datele expuse în tabelul de mai jos însoțite de observația că „Scenariul 

macroeconomic al PNRR era plauzibil la momentul la care a fost înaintat 

planul(...)”.  

 

 

 

Paolo Gentiloni, responsabilul pentru economie al Comisiei Europene, a 

declarat: „Odată cu unda verde dată astăzi de Comisie pentru planul de 

redresare și reziliență, România face un pas important către un viitor mai 

prosper, mai competitiv și mai sustenabil. Este un plan de mare amploare, 

atât în ceea ce privește valoarea finanțării pe care România urmează să o 

 
37 A se consulta SWD(2021) 276 final. 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/28ff3a6c360882865c596111d8aad533.pdf
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primească, cât și natura ambițioasă a reformelor și a investițiilor 

prevăzute. Comisia Europeană va sprijini autoritățile române în cadrul 

eforturilor de îndeplinire a acestor angajamente, care, dacă vor fi realizate 

cu succes, vor aduce beneficii uriașe cetățenilor și întreprinderilor din 

România.”  

Comisia Europeană a înaintat propunerea de decizie38 către Consiliu, care 

are la dispoziție patru săptămâni pentru a o adopta39. După această etapă 

România ar putea primi 3,8 mld.EUR sub formă de finanțare, ceea ce 

reprezintă 13% din suma totală (la fel cum s-a procedat și cu celelalte 

state). Ulterior, Comisia va evalua dacă sunt îndeplinite satisfăcător 

obiectivele prevăzute în PNRR, dacă s-au făcut progrese în ceea ce 

privește punerea în aplicare și vor autoriza plățile aferente.  

 „Guvernanța pe mai multe niveluri pentru implementarea și 

monitorizarea planului de redresare și reziliență” se realizează printr-o 

serie de măsuri: la nivel central coordonarea este asigurată de un Comitet 

interministerial de coordonare a planului40 care cooperează îndeaproape 

cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)41, care la rândul 

său este în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice (MFP)42. În plan 

orizontal, MIPE colaborează cu ministerele de resort43, după caz, cu alte 

 
38 Propunerile pot fi accesate aici.  A se vedea și SWD(2021) 276 final – Document de lucru 
al serviciilor Comisiei – Analiza planului de redresare și reziliență al României care 

însoțește documentul Propunere de Decizie de punere în aplicare a Consiliului de 
aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României [COM(2021) 608 
final].  
39 Urmează aprobarea PNRR-ului de către Consiliul UE. 
40  Comitetul va analiza eventualele suprapuneri de activități sau dubla finanțare și 

măsurile necesare dacă acest lucruri se întâmplă. 
41  MIPE este responsabil de controlul și monitorizarea planului,  inclusiv  cu  
monitorizarea  atingerii  jaloanelor  și  a  țintelor,  precum  și  cu  asigurarea prevenirii, 

detectării și corectării neregulilor grave. În același timp, este responsabil și cu 
întocmirea și semnarea cererilor de plată și a declarațiilor de gestiune.  
42 Urmează a se înființa în cadrul MFP o structură specializată pentru sarcini legate de 
semnarea acordului de împrumut și acordului de finanțare. 
43 Implementarea planului va fi asigurată de ministerele de resort și de structurile 

subordonate ale acestora, prin încheierea de acorduri de finanțare cu MIPE. Contractele 
vor cuprinde dispoziții referitoare la monitorizarea investițiilor  și  a  reformelor,  la  

execuția  planificării  financiare,  precum  și  la  obligațiile  de raportare. 

https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-romania-and-annex_ro
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-romania_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0608&qid=1632998959811
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structuri subordonate ale acestora, prin încheierea de acorduri de 

finanțare cu MIPE. 

Curtea de Conturi a României, prin Autoritatea de audit, va fi responsabilă 

de audit (având deja atribuții de auditare a fondurilor UE). Ca atare, va 

trebui să elaboreze o strategie de audit în termen de trei luni (de la 

adoptarea PNRR) care va fi actualizată anual. Auditul va urmări două 

direcții: de funcționare eficace  (inclusiv pentru prevenirea, detectarea și 

corectarea neregulilor grave) și de asigurare rezonabilă cu privire la 

corectitudinea jaloanelor și țintelor declarate la nivel de investiție și 

reformă.  

Se preconizează punerea în aplicare a unui sistem informatic adaptat 

pentru Mecanismul de redresare și reziliență care să faciliteze 

monitorizarea și raportarea, pe de o parte, și să stocheze toate 

informațiile, pe de alta. Sistemul va fi în responsabilitatea MIPE care se va 

ocupa și de codificarea datelor.  

Conform Regulamentului (UE) 2021/241, atunci când sunt atinse țintele 

convenite și jaloanele din plan, România transmite Comisiei o cerere, cu 

justificare, pentru plata contribuției financiare sau, după caz, a 

împrumutului, oferind acces deplin Comisiei, la cerere acesteia, asupra 

tuturor informațiilor.  

 

3.4. Exercitarea dreptului constituțional de control 

al Camerei Deputaților  asupra Guvernului 

României 

 

Orientările Comisiei Europene  nu prevăd explicit vreo recomandare sau o 

obligație de prezentare a planurilor în fața parlamentelor naționale, dar 

menționează că activitatea de consultare proprie pregătirii și punerii în 

aplicare a planurilor naționale trebuie să se desfășoare în conformitate cu 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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dreptul intern și trebuie să implice autoritățile regionale și locale 

relevante, partenerii sociali, societatea civilă și alte părți interesate.  

În conformitate cu dreptul intern român, structurile executive au calitatea 

de a întocmi, de a pune în aplicare și de a urmări atingerea obiectivelor 

propuse în documentele necesare pentru obținerea fondurilor europene. 

Pentru respectarea art.148 alin.(5) din Constituția României, republicată, 

„Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele 

actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării 

instituțiilor Uniunii Europene”. Așa cum s-a procedat și în alte camere 

legislative din alte state membre, deputații români au solicitat prin 

interpelări44 prezentarea acestui plan național de redresare și reziliență 

care are o mare implicare bugetară pentru prezent și viitor.  

 

În 2021 au fost prezentate în plenul Camerei Deputaților 50 de 

interpelări/întrebări având ca temă PNRR-ul.  

 

Preocupările deputaților români au fost diverse, spre exemplu: 

• Cu privire la „Clarificări privind fondurile PNRR” - Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene a răspuns că atât constituirea cât și 

implementarea sunt diferite de programele operaționale specifice politicii 

de coeziune a UE și a anunțat că ministerul colaborează îndeaproape cu 

ministerele de resort și cu autoritățile publice centrale și de specialitate45. 

Ca atare, ministerul a organizat întâlniri de lucru cu reprezentanții unor 

structuri asociative 46  „în definirea componentelor privind eficiența 

energetică și fondul de reziliență pentru unitățile administrativ teritoriale” 

(UAT). Propunerile primite au fost transmise ministerelor de resort cu 

mențiunea că regiunile, criteriile de alegere a județului, precum și alte 

aspecte de selecție a UAT-urilor beneficiare sunt stabilite de ministere, în 

 
44 În anexă și pe pagina Camerei Deputaților,  aici.  
45 MIPE a organizat 13 dezbateri publice la care s-au înscris peste 3.900 de persoane, 

ce au făcut 1700 de propuneri pentru actualizarea planului. 
46  Menționând aici: Asociația orașelor din România, Uniunea Națională a Consiliilor 

Județene și Asociația Comunelor.  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.lista?tip=A&dat=2021&idl=1
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calitatea lor de responsabili de componente (ale planului). În analiza 

propunerilor „s-au luat în considerare criterii strategice în dezvoltarea 

politicilor sectoriale, criterii privind maturitatea proiectelor propuse și 

fezabilitatea implementării acestora la 31.08.2026(...)”.  

Ministerul a mai anunțat că „70% din cuantumul disponibil pentru sprijinul 

financiar nerambursabil ar trebui să poată fi angajat, din punct de vedere 

juridic, până la 31 decembrie 2022, iar diferența de 30% până la finalul 

anului 2023.”  

• Dorind să cunoască ce propuneri de investiții și reforme au fost 

elaborate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

(MDLPA) un deputat a trimis o interpelare pe această temă. Răspunsul 

primit de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) informa 

că la 07 aprilie 2021 Guvernul României a adoptat, în a doua lectură, un 

document care se regăsește în secțiunea aferentă PNRR pe site-ul 

ministerului. Totodată, s-au dat asigurări că MDLPA a colaborat 

îndeaproape la elaborarea PNRR prin intermediul unor fișe transmise în 

domeniul transportului, care avea în atenție îmbunătățirea fondului 

construit și finalizarea unor componente asumate. Anterior, în ianuarie 

2021, la nivelul MDLPA s-a inițiat un demers intern pentru „elaborarea 

unui pachet de măsuri integrate în vederea reducerii disparităților 

teritoriale la nivel național, care vor fi aprobate prin lege.” Între măsurile 

propuse se făcea referire la „aspecte privind infrastructura conectivă și 

edilitară, inclusiv facilități economice și fiscale, precum și la alte tipuri de 

intervenții care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de viață și implicit 

la reducerea decalajelor majore dintre regiuni, județe și medii de 

rezidență.” 

- Printr-o altă interpelare s-a dorit a se cunoaște (1) contribuția 

Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) în elaborarea PNRR, 

mai ales la pilonul privind transformarea digitală. Răspunsul primit de la  

ministerul de resort făcea referire la următoarele reforme și investiții pe 

care le-au promovat: digitalizarea coerentă a administrației; dezvoltarea 

de infrastructuri digitale și de date, de clustere și de centre de inovare 
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digitală, precum și de soluții digitale deschise; digitalizarea serviciilor 

publice pe diferite domenii; digitalizarea IMM-urilor; digitalizarea 

capacităților verzi; digitalizarea afacerilor și comerțul electronic. (2) În 

ceea ce privește solicitarea de a se informa în legătură cu măsurile privind 

digitalizarea domeniilor sectoriale, precum educația, sănătatea, justiția 

sau munca  s-a precizat, din partea aceluiași minister, că „s-a realizat o 

evaluare a nevoilor de digitalizare, proces care va fi continuu, și au fost 

proiectate soluții funcționale pentru serviciile digitale în domenii 

sectoriale.”   

- Pentru digitalizarea educației investițiile avute în vedere se vor axa 

pe: dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice de 

a utiliza resurse educaționale deschise; adaptarea  programei  pentru 

învățarea în mediul virtual; modificări legislative pentru digitalizarea 

proceselor și conținuturilor în educație; crearea unui mecanism de tip 

grant pentru digitalizarea unităților școlare, în funcție de riscul socio-

educațional identificat, cu alocare mai mare per elev pentru școlile mai 

vulnerabile; crearea unui mecanism de tip grant pentru dezvoltarea de 

centre digitale avansate în învățământul universitar; dezvoltarea unui 

sistem de educație incluzivă prin elaborarea și implementarea de 

programe accesibile de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități, 

sportivi, elevi spitalizați etc.  

- Pentru digitalizarea sănătății prevede: dezvoltarea sistemului 

informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; dezvoltarea 

dosarului electronic al pacientului; dezvoltarea unui sistem digitalizat în 

domeniul asigurărilor medicale și operaționalizarea e-sănătății și  

telemedicinii, inclusiv prin pregătirea personalului medical; crearea 

registrelor medicale de boli; raportarea prescrierii de antibiotice și 

raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale; servicii și aplicații de e-

sănătate, digitalizare în asistență medicală. 

- Pentru digitalizarea sistemelor de justiție se intenționează: 

extinderea și consolidarea capacității instituționale, inclusiv prin mijloace 

tehnice, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DNA 
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și DIICOT, pentru a investiga fenomenul infracțional prin mijloace tehnice; 

digitalizarea Ministerului Justiției, a instituțiilor subordonate, a Consiliului 

Superior al Magistraturii, a instanțelor de judecată, a Curții 

Constituționale, a Ministerului Public, respectiv a unităților de parchet.  

- Pentru digitalizare în domeniul muncii – accesul la piața forței de 

muncă a lucrătorilor cu competențe specifice și digitale relevante sunt 

necesare activități de formare profesională. 

- Pentru optimizarea operațiunilor guvernamentale în beneficiul 

cetățenilor -  crearea cloud-ului guvernamental și avansarea unor proiecte 

pentru digitalizarea administrației publice: sistem pentru emiterea actelor 

de stare civilă; Centrul de Furnizare Servicii Electronice; Sistemul integrat 

al Oficiului Național al Registrului Comerțului destinat asigurării serviciilor 

de e-guvernare centrate pe evenimente de viață; sistemul e-Pass de 

emitere și gestiune a pașapoartelor electronice; Cartea Electronică de 

Identitate; sistem de colectare a taxelor fiscale și vamale, inclusiv servicii 

de e-facturare și digitalizare a unor domenii conexe; sistemele aferente 

domeniilor de muncă, protecție socială și pensii, sănătate, mediu, justiție, 

administrație agricolă, cultură; competențe digitale pentru funcția publică, 

apărare națională, Smart City/Smart Villages, pentru autorități publice 

locale; facilități pentru dezvoltare serviciilor de tip „one-stop-shop” și 

„once-only”47. 

 

3.5. Dezbaterile din Parlamentul European privind 

Mecanismul de redresare și reziliență și 

planurile naționale de redresare și reziliență 
 

Parlamentul European a organizat o primă dezbatere, în timpul sesiunii 

plenare, cu titlul „Respectarea principiului parteneriatului în pregătirea și 

punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență și 

asigurarea bunei gestionări a cheltuielilor”48, la 11 martie 2021. Și-au 

 
47 Detalii se găsesc pe site la Comisia Europeană aici și aici.  
48 Înregistrarea dezbaterii pe site-ul Parlamentului European, aici. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce/oss_en#:~:text=What%20is%20the%20Union%20OSS,consumers%20since%201%20July%202021.
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Once+Only+Principle
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/respecting-the-partnership-principle-in-the-preparation-and-implementation-of-national-recovery-and-resilience-plans-and-ensuring-good-governance-of-the-spending-opening-statement-by-commission_I202930-V_v
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exprimat opiniile reprezentanți ai fiecărui grup parlamentar în legătură cu 

importanța gestionării fondurilor europene. Unii au subliniat importanța 

ajutorului care trebuie acordat statelor membre pentru a se redresa după 

pandemie și pentru a deveni mai puternice în fața altor provocări, alții au 

cerut garanții și monitorizarea modului cum vor fi cheltuiți banii de către 

statele membre. S-a făcut apel la solidaritate și cooperare în situații 

deosebite, ca aceasta creată de Covid-19.  

Conform reglementărilor din Regulamentul privind Mecanismul de 

redresare și reziliență și din regulamentul de procedură, Parlamentul 

European se poate exprima cu privire la aspecte pe care le poate aduce în 

atenție în cadrul dialogului cu Comisia Europeană și o poate invita pe 

aceasta să țină seama de opiniile exprimate, sau/și să solicite alte 

informații referitoare la evaluarea planurilor naționale de redresare și 

reziliență (la solicitare scrisă ori din oficiu). De asemenea, Parlamentul a 

invitat Comisia să transmită și un rezumat al reformelor și investițiilor 

prevăzute în planurile prezentate referitoare la domeniul de aplicare bazat 

pe cei șase piloni și pe cele 11 criterii de evaluare prevăzute în MRR. În 

paralel, într-o rezoluție 49 , Parlamentul European reamintește că este 

necesară nu doar responsabilitatea deplină, ci și transparența deplină din 

partea Comisiei, astfel încât să existe o consultare cât mai  largă,  

îndemnând să fie încurajate statele membre în a avea dialog, la nivel 

național, cu cât mai multe entități publice și private (să se asigure 

implicarea societății civile, a autorităților locale și regionale) cu scopul de 

avansa  propuneri pentru planul de redresare și reziliență.  

În paralel, deputații europeni au adresat întrebări50 în mod individual cu 

privire la MRR sau la PNRR-urile statelor membre în cadrul ședințelor 

plenare. 

 
49 A se consulta Rezoluția PE din 20 mai 2021, referitoare la dreptul Parlamentului de a 
fi informat cu privire la evaluarea în curs a PNRR-urilor (P9_TA(2021)0257). A se 
consulta propunerea de Rezoluție referitoare la opiniile Parlamentului cu privire la 

evaluarea în curs de către Comisie și Consiliu a PNRR-urilor B[9 0338/2021].   
50  Intervențiile pot fi consultate în anexă și pe pagina Parlamentului European la 

secțiunea întrebări.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0338_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/parliamentary-questions.html#sidesForm
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La Strasbourg, în 8 iunie 2021, a avut loc dezbaterea privind controlul 

Parlamentului European asupra evaluării în curs realizată de către Comisie 

și Consiliu a planurilor de redresare și reziliență51.  

Cu acest prilej, președintele Comisiei Europene, dna Ursula vond der Lyen, 

a oferit informații în legătură cu rolul instrumentului NextGenerationEU 

(NGEU) și a adresat mulțumiri tuturor experților din statele membre 

implicați în pregătirea PNRR-urilor, precum și celor peste 300 de 

funcționari din executivul european implicați în procesul de evaluare și 

adoptare. În alocuțiunea prezentată un accent deosebit s-a pus pe 

contribuția Parlamentului în procesul de analiză a PNRR-urilor și s-au 

apreciat ca fiind legitime întrebările deputaților.  

În intervențiile europarlamentarilor au fost prezentate diverse preocupări, 

între care următoarele: 

- Grupul Partidului Popular European (PPE) – unul dintre reprezentanții 

acestui grup a subliniat importanța mecanismului și a transmis că 

deputații au mari așteptări față de Comisie și Consiliu, care au fost 

încurajate să nu accepte concesii sau abateri de la litera și spiritul 

regulamentului MRR. S-a amintit, în același timp, că reformele sunt 

importante pentru modernizarea economiilor statelor membre. - Segfried 

Mureșan,RO. 

- Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) – un 

reprezentant al acestui grup a subliniat că „...NGEU reprezintă o șansă 

imensă pentru UE dar în același timp un risc (...) emisiunea de obligațiuni 

la nivelul Uniunii ar putea readuce în discuție ideea susținută de grup cu 

privire la înființarea unei trezorerii europene (...)”  S-a solicitat Comisiei 

să evalueze cât mai curând planurile pentru reducerea riscului întârzierilor 

în implementare. Dat fiind faptul că „ ...prin NGEU se decide viitorul 

tinerilor, din acest considerent investițiile vor trebui să genereze locuri de 

 
51 Dezbaterea poate fi accesată aici. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-06-08-ITM-007_RO.html
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muncă, incluziune socială și să sprijine tranziția climatică.”  La fel de 

important va fi, din punctul lor de vedere, modul cum se va implementa 

Pilonul european al drepturilor sociale și cum se va continua monitorizarea 

indicatorilor de gen. Grupul S&D a anunțat și cu această ocazie că va 

respinge ferm măsurile și reformele bazate pe austeritate – „Planurile 

trebuie să răspundă nevoilor exprimate de cetățeni.” 

- Grupul Renew Europe – reprezentantul acestui grup a arătat că NGEU 

poate oferi șansa unică de transformare a administrațiilor prin reformele 

întreprinse prin aceste planuri. A evocat importanța investițiilor în capitalul 

uman (nu doar Italia și Grecia), deoarece toate statele au șansa să 

propună reforme profunde în administrațiile lor. În ceea ce privește 

domeniul educației a atenționat Comisia că sumele alocate acestui 

domeniu nu vor putea acoperi carențele profunde (cel puțin nu în Spania). 

Același lucru este valabil și pentru reformele necesare în materie de 

muncă, susținând că „(...) trebuie să se investească în oameni și nu în 

lucruri. În planuri sunt distribuiți mulți bani pe lucruri și nu se investește 

în cetățenii noștri. În planul spaniol, de exemplu, se repartizează mulți 

bani pentru subvenționarea achiziționării de vehicule electrice sau 

reabilitarea locuințelor, dar doar 320 mil.EUR în consolidarea educației. La 

fel, investițiile în domeniul digital ar trebui să fie investiții care să 

transforme, nu subvenții pentru bunurile de folosință îndelungată ale 

consumatorilor. Trebuie să investim în știință, în industrie – trebuie să 

investim pentru viitor. Dacă nu, vom fi un continent care va conduce 

(mașini electrice) Tesla, dar vom avea în continuare aceleași probleme.” 

-  Luis Garicano, Spania. 

- Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană – un reprezentant al acestui 

grup a ținut să atragă atenția că MRR nu este o lege ordinară „(...)  poate 

fi un model pentru viitoarea arhitectură fiscală europeană permițând o 

economie mai rezistentă, durabilă și echitabilă pentru toți cetățenii 

europeni. Grupul meu asta va susține.(...)”  S-a exprimat îngrijorarea față 

de faptul că unele state membre tratează acest mecanism ca și când ar fi 

un simplu instrument de refinanțare prin care diverse costuri sunt pur și 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197554/LUIS_GARICANO/home
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simplu transferate la nivel european. În opinia sa și a grupului pe care-l 

reprezintă, multe state membre evită reformele ambițioase necesare, spre 

exemplu, modernizarea administrației sau „(...) multe state membre 

încearcă vechea practică a «spălării ecologice» – încercând să vândă 

vehicule hibrid și alte investiții murdare ca fiind ecologice (...).” - Damian 

Boeselager, Germania. 

 - Grupul Identitate și Democrație (ID) – reprezentantul  grupului a 

transmis că NGEU încalcă tratatele și dreptul european, deoarece tratatele 

interzic împrumuturile. Totodată, și-a arătat nemulțumirea față de 

practica utilizată de Uniune, în sensul că țările din nordul Europei plătesc 

foarte mulți bani dar la distribuire aceștia se îndreaptă spre sud și est. 

”(...) Banii dispar în Pactul verde, migrație și în buzunarele celor mai 

bogați și al multinaționalelor, precum Microsoft. Microsoft în Irlanda a 

obținut un profit de 316 mld.$ și nu a plătit niciun cent impozite (...)”      

S-a atras atenția Comisiei Europene să examineze foarte atent planurile 

naționale și cheltuielile deoarece Parlamentul este informat dar numai 

unele dintre planuri sunt în limba engleză, altele sunt în limba statului 

respecitv ori sunt traduse într-o limbă engleză slabă, opinând în final că 

deputații au acces la texte incomplete și incorecte. - Gunnar Beck, 

Germania. 

- Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) – un reprezentant 

al acestui grup a atenționat Comisia Europeană că PNRR-urile sunt o 

oportunitate dar și un risc pentru UE. „(...) sigur, avem o nouă datorie 

comună, întrebarea este cum va fi rambursată în viitor. Fie prin impozite 

mai mari – și același produs intern brut – fie printr-o creștere 

suplimentară. Criza financiară a arătat că nu toate investițiile sunt bune. 

Cunoaștem, de asemenea, investiții proaste care nu aduc o îmbunătățire 

pe termen lung a calității vieții ci doar bule și iluzia prosperității(...)”  

Deputatul a fost de părere că, așa cum în trecut problemele din domeniul 

imobiliar și al obligațiunilor au cauzat grave complicații, la fel investițiile 

ecologice pot fi imprudente și ineficiente, pot prezenta un risc de această 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/132191/GUNNAR_BECK/home
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dată. „(...) Fără o creștere puternică, nu vor exista nici redresare, nici 

reziliență!”  - Eugen Jurzyca, Slovacia.  

În finalul dezbaterilor s-a apreciat că prioritățile din MRR vor avea 

rezultate pe măsura eficienței mecanismelor utilizate pentru redresare 

însă, în același timp, trebuie asigurată  convergența și coeziunea 

teritorială.  

 

ÎNCHEIERE 

 

Cauza care a determinat înființarea mecanismului de redresare și 

reziliență și măsurile ulterioare sunt motivate de dorința de a răspunde la 

provocările fără precedent apărute la nivelul Uniunii. Pentru ca această 

strategie de redresare să poată reuși sunt necesare următoarele elemente 

fundamentale: încredere, hotărâre și utilizarea tuturor resurselor. În 

același timp este necesară o cooperare intensă între instituțiile UE și 

statele membre. Soluțiile nu vor fi ușoare și adaptarea la ele, de 

asemenea, în rândul țărilor din UE. Șocul care a fost resimțit și în plan 

economic a avut un impact diferit de la un stat membru la altul, la fel și 

capacitatea lor de a răspunde la acesta. În strategiile pentru măsurile 

post-pandemice se menționează cu tărie că „...planul de redresare 

europeană va avea nevoie de investiții publice și private masive la nivel 

european pentru a înscrie Uniunea în mod ferm pe calea unei redresări 

sustenabile și reziliente (...) să repare daunele imediate cauzate de 

pandemia Covid-19, sprijinind totodată prioritățile verzi și digitale.”  

Tratatul privind funcționarea UE prevede la art.122 măsuri care să fie 

decise în spiritul solidarității dintre statele membre și care să corespundă 

situației economice, care oferă temeiul juridic pentru adoptarea unor 

măsuri temporare, cu caracter excepțional, pentru redresare și reziliență.    

Acum, mai mult ca niciodată, în discursurile politice, la nivel european sau 

național, se face referire la „suveranitatea europeană”. A se înțelege prin 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197767/EUGEN_JURZYCA/home
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această asociere de termeni că este vorba despre 

independența/autonomia pe care și-o dorește Uniunea în anumite 

domenii. Într-o asemenea asociere, suveranitatea europeană năzuiește să 

devină sintagma care să-i permită Uniunii să fie nu doar actor global, ci 

să primească și legitimitatea cuvenită pentru a putea opera schimbări și 

transformări „de la temelie” în interiorul granițelor sale. Chiar dacă 

aproape trei sferturi dintre europeni consideră că „suveranitatea 

europeană trebuie consolidată” 52  și că „suveranitatea națională și 

europeană sunt complementare” (potrivit unui sondaj IPSOS) temerea 

majoră este că instituțiile europene, așa cum sunt astăzi, au încă multe și 

diverse slăbiciuni.  

Totodată, se poate întâlni adesea în documentele Uniunii denumirea de 

„suveranitate europeană” utilizată în sensul de a particulariza diverse 

politici și strategii comune – de la „suveranitatea tehnologică”, 

„suveranitatea pieței”, la „suveranitatea industrială”, „suveranitatea 

economică” ș.a.  

Expresia „suveranitate europeană” este întrebuințată și pentru a se 

manifesta ca „un răspuns comun la provocările globale”. Amenințările 

(terorismul, pandemiile, războaiele de orice tip ș.a.) pot fi  îndepărtate 

sau prevenite dacă este posibilă colaborarea și solidaritatea într-o 

organizare asociativă. Acțiunile sunt evaluate astfel deoarece 

amplitudinea unor asemenea amenințări depășește, de cele mai multe ori, 

cadrul strict național.  

Toate necunoscutele îndreptățesc cetățeanul din oricare stat membru al 

UE să ridice o serie de întrebări, chiar dacă se cunoaște că Uniunea 

cuprinde o diversitate  de culturi, de tipuri de organizare ce acționează  

„cu mai multe viteze”, spre exemplu:  

 
52  Concluzii trase în urma consultării unui sondaj IPSOS privind suveranitatea 
europeană, dat publicității la 1 septembrie 2021 și a unei analize. Sondajul pe scurt 

poate fi consultat pe pagina fundației Jean Jaures, aici. 

https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-Souverainete%CC%81-europe%CC%81enne-version-franc%CC%A7aise.pdf
https://www.jean-jaures.org/publication/enquete-sur-la-souverainete-europeenne/
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- În contextul implementării MRR, pot statele membre prelua în același 

mod efectele transformărilor propuse (ținând cont de faptul că în Uniune 

statele au un grad de dezvoltare diferit) ? 

 -Relansarea Uniunii va conduce într-adevăr la îmbunătățirea vieții 

cetățenilor în mod egal?  

-Este cu adevărat Uniunea suverană astăzi?  

Și întrebările pot continua. 
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Resurse utile în internet: 
 

 

- Planul de redresare pentru Europa (pagină  a Comisiei Europene) 

- European recovery plans: figures and priorities (publicație a 

Fundației „Robert Schuman”); versiunea în limba franceză: Plans de 

relance européens : chiffres et priorités 

- Recovery plan for Europe: State of play, September 2021, notă a 

Parlamentului European 

- The Recovery and Resilience Plans: governance at national level, 

analiză a Parlamentului European, septembrie 2021 

- German Recovery and Resilience Plan, pagină  a guvernului federal 

german, aprilie 2021 

- National Recovery and Resilience Plan 2021, rezumat, Ministerul 

francez al Economiei, aprilie 2021 

- Recovery, Transformation and Resilience Plan. España Puede, pagină 

a guvernului spaniol 

- The National Recovery and Resilience Plan (NRRP), pagină a 

guvernului italian, mai 2021 

- What Role for the European Semester in the recovery plan?, October 

2020, analiză a Parlamentului European 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://www.robert-schuman.eu/en/european-recovery-plan
https://www.robert-schuman.eu/fr/plan-de-relance-europeen
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696209/EPRS_BRI(2021)696209_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689444/IPOL_IDA(2021)689444_EN.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/german-recovery-and-resilience-plan-1898532
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2021/PNRR-SummaryEN-extended.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2020/recovery-plan.aspx
https://www.mef.gov.it/en/focus/The-National-Recovery-and-Resilience-Plan-NRRP/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA%282020%29651377
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ANEXA I 
Cuprinzând întrebările deputaților români referitoare la PNRR 

     

218. Întrebarea nr.222A/09-02-2021 

Solicitare de informații cu privire la proiectele de investiții care se vor finanța 

în Moldova prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 

417. Întrebarea nr.421A/23-02-2021 

Românii, ultimii angajați din rândul angajaților europeni care au participat la 

un curs de pregătire profesională. Alinierea la competențele și domeniile 

viitorului, oportunitatea PNRR și arhaismul unui Guvern care nu înțelege că 

viitorul este deja aici 

465. Întrebarea nr.469A/26-02-2021 

Propuneri Consilii Județene pentru PNRR 

475. Întrebarea nr.479A/01-03-2021 

Alocare fonduri PNRR pentru Regiunea de Nord-Est 

508. Întrebarea nr.512A/02-03-2021 

Propunerile din cadrul Fișei standard de Reforme și Investiții pentru 

reactualizarea PNRR al României 

568. Întrebarea nr.572A/09-03-2021 

Proiectele pentru sănătatea și sistemul sanitar din județul Iași incluși în 

PNRR 

570. Întrebarea nr.574A/09-03-2021 

Investiții finanțate prin PNRR la nivelul Regiunii de Sud-Vest Oltenia 

587. Întrebarea nr.591A/09-03-2021 

Planul Național de Redresare și reziliență (PNRR) 

756. Întrebarea nr.760A/22-03-2021 

Proiectele de dezvoltare în turism incluse în PNRR 

765. Întrebarea nr.769A/23-03-2021 

Solicitare privind realizarea Autostrăzii Moldovei - secțiunea Pașcani-

Suceava-Siret - regim de autostradă și finanțare prin PNRR 

853. Întrebarea nr.857A/29-03-2021 

PNRR - Soluții concrete pentru învățământ și sănătate 

918. Întrebarea nr.922A/31-03-2021 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la 

întrebarea A/PNL/89 privind Propuneri ale Consiliilor Județene pentru PNRR 

1001. Întrebarea nr.1005A/07-04-2021 

Ministerul Educației va folosi banii alocați prin PNRR pentru investiții în 

dezvoltarea învățământului dual 

1054. Întrebarea nr.1058A/12-04-2021 

Proiecte concrete, mature și cu grad avansat de elaborare propuse de MADR 

în PNRR, care privesc județul Galați 

1060. Întrebarea nr.1064A/12-04-2021 

Elaborarea și definitivarea PNRR 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.lista?tip=A&dat=2021&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61458&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61727&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61776&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61786&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61819&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61880&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61882&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61899&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62068&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62077&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62165&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62230&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62435&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62488&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62494&idl=1
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1188. Întrebarea nr.1192A/20-04-2021 

Utilizarea fondurilor din PNRR pentru rezolvarea problemei situaților 

contaminate din România 

1228. Întrebarea nr.1232A/21-04-2021 

Reevaluarea investițiilor în sistemul garanției - returnare din PNRR 

1302. Întrebarea nr.1306A/28-04-2021 

Când vom primi din partea ministerului informații pertinente și transparente 

privind conținutul și observațiile aduse PNRR 

1306. Întrebarea nr.1310A/28-04-2021 

Eșecul finanțării extinderii rețelei de gaze naturale prin PNRR 

1344. Întrebarea nr.1348A/05-05-2021 

Finanțarea prin PNRR a programului național de extindere a rețelelor de gaze 

naturale pentru gospodării 

1455. Întrebarea nr.1459A/17-05-2021 

Realizarea Canalului Sire-Bărăgan prin PNRR 

1485. Întrebarea nr.1489A/18-05-2021 

Solicitare de clarificări cu privire la unele măsuri luate la nivelul PNDR, PNRR 

și AFIR 

1505. Întrebarea nr.1509A/18-05-2021 

PNRR-instrument permanent 

1548. Întrebarea nr.1552A/25-05-2021 

Capacitatea României de a respecta condițiile UE pentru a implementa PNRR 

1566. Întrebarea nr.1570A/25-05-2021 

Cuantumul diminuării pensiilor aflate sub valoarea coșului minim garantat în 

urma aplicării PNRR 

1575. Întrebarea nr.1579A/25-05-2021 

Finanțarea liniilor de metrou prin PNRR 

1638. Întrebarea nr.1642A/02-06-2021 

Proiecte de infrastructură rutieră de transport finanțate din fonduri europene 

nerambursabile și din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

1649. Întrebarea nr.1653A/02-06-2021 

Proiectele pentru județul Neamț incluse în PNRR 

1718. Întrebarea nr.1722A/08-06-2021 

PNRR, un plan pentru partidele guvernamentale sau pentru țară 

1761. Întrebarea nr.1765A/09-06-2021 

Finanțare UAT-uri prin PNRR 

1772. Întrebarea nr.1776A/09-06-2021 

Referitor la finanțările cuprinse în PNRR pentru investiții în domeniul culturii 

1775. Întrebarea nr.1779A/09-06-2021 

Proiectele cu dedicație din PNRR pentru prieteni politici 

1783. Întrebarea nr.1787A/10-06-2021 

Dobănzile aferente împrumuturilor prin PNRR 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62657&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62697&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62771&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62775&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62814&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62963&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62993&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63013&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63057&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63075&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63084&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63147&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63156&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63313&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63356&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63367&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63370&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63378&idl=1
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1792. Întrebarea nr.1796A/14-06-2021 

Planurile/proiectele și măsurile de rezervă ale MADR care vor înlocui 

proiectele respinse prin PNRR, privind refacerea infrastructurii sistemului de 

irigații 

1794. Întrebarea nr.1798A/14-06-2021 

Clarificări privind fondurile din PNRR 

1822.  Întrebarea nr.1826A/15-06-2021 

Corectitudinea informațiilor din PNRR 

1844. Întrebarea nr.1848A/16-06-2021 

Eșecul de etapă al PNRR 

1870. Întrebarea nr.1874A/22-06-2021 

Precizări cu privire la suma alocată din PNRR pentru realizarea rutei de 

cicloturism EuroVelo 6 și la calendarul de implementare a proiectului 

1891. Întrebarea nr.1895A/22-06-2021 

Proiecte agreate de Comisia Europeană prin PNRR pentru înlăturarea riscului 

de inundații la nivelul Regiunii Nord-Est 

1938. Întrebarea nr.1942A/28-06-2021 

PNRR-irigații 

1962. Întrebarea nr.1966A/30-06-2021 

Realizarea Canalului Bărăgan-Siret prin PNRR și asigurarea irigațiilor pentru 

700.000 de hectare 

1965. Întrebarea nr.1969A/30-06-2021 

Lipsa investițiilor în infrastructura rutieră a județului Suceava finanțate prin 

PNRR 

1992. Întrebarea nr.1996A/30-06-2021 

Spitalul de Copii Monobloc de la Cluj trebuie să fie prioritate în PNRR! 

2078. Întrebarea nr.2082A/27-07-2021 

Proiectele incluse în PNRR pentru județul Mureș 

2096. Întrebarea nr.2100A/03-08-2021 

Proiecte incluse în PNRR pentru județul Ilfov 

2130. Întrebarea nr.2134A/17-08-2021 

Gara Eforie Nord va fi modernizată prin PNRR 

2263. Întrebarea nr.2267A/09-09-2021 

Construcția Spitalului Matern din Arad finanțată prin PNRR 

2419. Întrebarea nr.2423A/27-09-2021 

Care sunt motivele pentru care ați ascuns clauzele negocierii PNRR prin care 

românii vor fi sărăciți în următorii ani 

2421. Întrebarea nr.2425A/27-09-2021 

Sume destinate județului Bihor prin PNRR 

2458. Întrebarea nr.2462A/28-09-2021 

Excluderea investițiilor în sisteme de irigații din PNRR 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63387&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63389&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63445&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63467&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63493&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63514&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63616&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63641&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63644&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63671&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63775&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63809&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63968&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64142&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64144&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64216&idl=1
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ANEXA II 
Cuprinzând întrebările deputaților europeni  

referitoare la PNRR 

 

Condiționarea alocării fondurilor din cadrul Mecanismului pentru redresare și reziliență de 

obiectivele Pactului ecologic european 

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-003735/2020 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Mihai Tudose (S&D) 

Data :24-06-2020 
 

Alocarea minimă de 2 % pentru SCC în planurile naționale pentru procesul de evaluare a 

Mecanismului de redresare și reziliență 

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-001336/2021/rev.3 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Alexis Georgoulis (The Left), Dace Melbārde (ECR), Stelios Kouloglou (The Left), Danuta Maria 

Hübner (PPE), Hannes Heide (S&D), Sabine Verheyen (PPE), Konstantinos Arvanitis (The Left), 

Dimitrios Papadimoulis (The Left), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), 

Ibán García Del Blanco (S&D) 

Data :09-03-2021 
 

Planul european de redresare, noul instrument de redresare: Next Generation EU și 

necesitatea unui sistem just de impozitare a resurselor proprii ale UE 

 

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-004062/2020 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Carmen Avram (S&D) 

Data :08-07-2020 

 

Respectarea principiului parteneriatului în planurile naționale de redresare și reziliență și 

garantarea bunei guvernanțe a cheltuielilor 

 

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000015/2021 adresată Comisiei 

Articolul 136 din Regulamentul de procedură 

Katalin Cseh 

în numele Grupului Renew 

Data :03-03-2021 

 

Mecanismul de redresare și reziliență - măsuri specifice 

 

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-006311/2020 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Irène Tolleret (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), 

Laurence Farreng (Renew), Gilles Boyer (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Sandro Gozi 

(Renew), Christophe Grudler (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Olivier Chastel 

(Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Pascal Durand (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Ondřej 

Knotek (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Stéphane Séjourné (Renew), Valérie Hayer 

(Renew), Inese Vaidere (PPE), Cristian Ghinea (Renew) 

Data :19-11-2020 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/parliamentary-questions.html#sidesForm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003735_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003735_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-001336_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-001336_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004062_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004062_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004062_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000015_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000015_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006311_RO.html
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Pentru o alocare echitabilă a subvențiilor UE din Mecanismul de redresare și reziliență 

 

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-004969/2020 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Mihai Tudose (S&D) 

Data :10-09-2020 

 

Alocarea a minimum 10 % pentru educație în planurile naționale și procesul de evaluare a 

Mecanismului de redresare și reziliență (RRF) 

 

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-001660/2021 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Victor Negrescu (S&D), Dan Nica (S&D), Corina Crețu (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Ismail 

Ertug (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), 

Adrian-Dragoş Benea (S&D), Juozas Olekas (S&D), Viktor Uspaskich (NI), Chiara Gemma (NI), 

Salima Yenbou (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Monika 

Beňová (S&D) 

Data :24-03-2021 

 

 

Prezentare în plenară a Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență 

 

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-003526/2021 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Tudor Ciuhodaru (S&D) 

Data :12-07-2021 

 

 

Reformele României din planul național de redresare și reziliență 

 

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-003559/2021 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Victor Negrescu (S&D) 

Data :14-07-2021 

 

 

Strategia de redresare a Europei în urma pandemiei de COVID-19 

 

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002710/2020 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Tudor Ciuhodaru (S&D) 

Data :04-05-2020 

 

 

Asigurarea unei alocări echitabile și transparente a fondurilor NextGenerationEU 

 

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002871/2021 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Fabienne Keller (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Olivier Chastel (Renew), Łukasz Kohut 

(S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Sandro Gozi (Renew), Michal Šimečka (Renew), 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Catherine Chabaud (Renew), Sylvie 

Brunet (Renew), Sándor Rónai (S&D), Krzysztof Hetman (PPE), Charles Goerens (Renew), 

Ramona Strugariu (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Irène Tolleret (Renew), Irena 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004969_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-001660_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-001660_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003526_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003559_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002710_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002871_RO.html
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Joveva (Renew), Tanja Fajon (S&D), Elena Yoncheva (S&D), Valérie Hayer (Renew), Sylwia 

Spurek (Verts/ALE), Margarida Marques (S&D), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Anna Júlia 

Donáth (Renew), Stéphane Séjourné (Renew) 

Data :01-06-2021 

 

 

„Next Generation EU” și articolul 311 din TFUE 

 

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000043/2020 adresată Comisiei 

Articolul 136 din Regulamentul de procedură 

Hélène Laporte 

în numele Grupului ID 

Data :30-06-2020 

 

 

Acces transparent la structura și stadiul de implementare a PNRR 

 

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-003527/2021 adresată Comisiei 

Articolul 138 din Regulamentul de procedură 

Tudor Ciuhodaru (S&D) 

Data :12-07-2021 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000043_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003527_RO.html

