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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 19 aprilie 2022 

Nr. 4c-9/260 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, 

digitală şi rezilientă: modelul nostru european de creştere  

- COM (2022) 83 

 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 

art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu documentul privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Către o 

economie verde, digitală şi rezilientă: modelul nostru european de 

creştereiului – COM (2022) 83, transmis pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat şi 

documentele conexe în şedinţa din data de 12 aprilie 2022. Astfel, a fost 

prezentată Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru Uniunea 

Europeană, precum şi Nota Ministerului Afacerilor Externe. 

La dezbateri a participat, din partea Ministerului Finanţelor, domnul 

Saşa Sorin Lovin, consilier. 
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În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tipul documentului este fără 

caracter legislativ. 

În cadrul ședinței comisiei au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia documentului dupus dezbaterilor. Astfel, s-a precizat că există un 

larg consens cu privire la prioritățile modelului european de creștere 

economică. Aceasta include tranzițiile ecologice și digitale, necesitatea de 

a spori reziliența economică și socială a Uniunii, precum și pregătirea la 

șocuri. Aceste evoluții evidențiază necesitatea de a dubla agenda noastră 

de reforme și de a consolida cooperarea cu partenerii noștri internaționali 

în ceea ce privește provocările comune, pentru a promova pacea și 

stabilitatea. Piața unică, principala sursă de reziliență a Uniunii și cel mai 

valoros activ economic, va fi esențială în atingerea acestor obiective. 

Această transformare a economiei Europei se bazează pe doi piloni 

la fel de importanți: investițiile și reformele. Investițiile sunt esențiale 

pentru o creștere susținută și durabilă și o condiție prealabilă pentru o 

tranziție accelerată către verde și digital. Cu toate acestea, ele trebuie să 

fie însoțite de reforme pentru a se asigura că toate normele UE sunt 

aliniate la obiectivele cheie ale UE, creând contextul social și economic 

adecvat și stimulente pentru ca gospodăriile și întreprinderile să contribuie 

pe deplin la acestea. 

O transformare digitală echitabilă are potențialul de a crește inovația 

și productivitatea economiei UE, oferind noi oportunități oamenilor și 

întreprinderilor. Tranziția digitală va contribui, de asemenea, la obiectivele 

ecologice, cu sinergii în multe domenii ale unei economii circulare 

inteligente.  

Comunicarea prevede că pentru ca investițiile și reformele să 

contribuie pe deplin la obiectivele prioritare ale UE, este important să se 

asigure o acțiune coordonată a tuturor actorilor relevanți: autoritățile 

publice la nivel european, național și regional, precum și cele private. În 

acest fel, acțiunile se vor consolida reciproc, prevenind divergențele între 

statele membre și consolidând piața unică. 
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Investițiile necesare pentru a finaliza tranzițiile duble și pentru a 

spori reziliența vor trebui să provină în primul rând din sectorul privat. UE 

și autoritățile naționale ar trebui să asigure un mediu de afaceri favorabil, 

care să atragă investiții. Acest lucru poate fi realizat prin consolidarea 

pieței unice, finalizarea uniunii bancare și realizarea de progrese rapide în 

ceea ce privește uniunea piețelor de capital. Alte politici transversale, cum 

ar fi politica fiscală, comercială și de concurență, ar trebui să continue, de 

asemenea, să sprijine mediul de afaceri favorabil al Uniunii și să ajute la 

atragerea investițiilor pentru a implementa cu succes prioritățile politice 

ale UE. 

În timp ce fondurile private vor reprezenta ponderea majoră a 

investițiilor, poate fi necesară intervenția publică, de exemplu prin 

reducerea riscurilor proiectelor inovatoare sau corectarea eșecurilor pieței. 

Bugetul UE și Instrumentul de redresare/ NextGenerationEU, cu o sumă 

comună de peste 2 trilioane EUR, reprezintă un element substanțial în 

sprijinul creșterii pe termen lung. Astfel, Facilitatea de redresare și 

reziliență (RRF) a jucat un rol esențial în alinierea priorităților UE și 

naționale pentru reforme și investiții în jurul unui set de obiective comune. 

În special, Regulamentul RRF impune fiecărui stat membru să dedice cel 

puțin 37% din alocarea totală a planului său de redresare și reziliență 

obiectivelor climatice și 20% obiectivelor de digitalizare. Dar astfel de 

investiții și reforme, la nivel național și UE, vor trebui susținute în timp 

pentru a ne atinge obiectivele. 

Obiectivul propunerii este prezentat de transformarea economiei 

UE care este necesară pentru a proteja prosperitatea și bunăstarea 

cetățenilor Uniunii, în special în contextul actual al instabilității geopolitice 

și al provocărilor globale în creștere. Bugetul UE și Instrumentul de 

redresare NextGenerationEU, însumând împreună peste 2 mii de miliarde 

euro, reprezintă resurse substanțiale, în măsură să sprijine creșterea pe 

termen lung. 
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Elemente preliminare de evaluare 

Principalele elemente ale Comunicării au fost abordate în cadrul unor 

reuniuni la cel mai înalt nivel. Liniile generale rezultate în urma discuțiilor 

acoperă o serie de tematici, precum cadrul de guvernanță economică și 

coordonarea la nivelul UE, autonomia economică și financiară, tranziția 

digitală și climatică, fiind dezvoltate în diferite formate de lucru, funcție de 

tematica acoperită.  

Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor. Astfel, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi 

transmis Comisiei pentru afaceri europene potrivit art.176 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 


