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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 11-13  februarie 2014 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 11-13 februarie 2014 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, 
Vasile Ghiorghe Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, 
Valerian Vreme, Varujan Pambuccian, Ionuţ Cristian Săvoiu, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Iosif Moldovan, Daniel Iane, Diniţă Ion, Iusein Ibram, Murgu Neagu. Au 
fost absenţi: Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Ion Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Titi Holban, 
Dan Nica. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea preşedintele 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Pe ordinea de zi din 11, 12 şi 13 februarie 2014 s-au aflat: 
 

1. Comunicarea Comisiei Europene – Analiza anuală a creşterii pentru anul 
2014 - COM (2013) 800 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisie, 
care a fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 

În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a făcut o scurtă prezentare 
a Comunicării. 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra 
proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona 
privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 03.12.2013, pentru examinare în fond a 
Comunicării Comisiei – Analiza anuală a creşterii pentru anul 2014 - COM (2013) 800. 

Analiza anuală a creşterii (AAC) evaluează situaţia economică şi socială din Europa 
şi stabileşte priorităţile generale în materie de politici pentru ansamblul UE pentru anul 
următor. Adoptarea AAC marchează începerea celui de al patrulea semestru european de 
elaborare a politicilor economice într-un mediu în care s-a reluat creşterea economică, iar 
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statele membre fac progrese în ceea ce priveşte corectarea dezechilibrelor acumulate 
înainte de criză. Comisia îşi menţine strategia echilibrată pentru creştere economică şi 
locuri de muncă şi îşi îndreaptă atenţia asupra a cinci priorităţi principale pe parcursul 
anului următor:  

 continuarea consolidării fiscale diferenţiate, favorabile creşterii; 
 reluarea activităţii bancare de creditare; 
 promovarea creşterii şi a competitivităţii în prezent şi în viitor; 
 abordarea aspectelor legate de şomaj şi de consecinţele sociale ale crizei; 
 modernizarea administraţiei publice. 

 
În ceea ce priveşte Continuarea consolidării bugetare diferenţiate şi favorabile 
creşterii, Comisia a identificat următoarele priorităţi: 
 
 consolidarea bugetară ar trebui să fie un ansamblu de măsuri privind cheltuielile şi 

veniturile favorabile creşterii, cu un accent sporit pe calitatea cheltuielilor publice 
şi pe modernizarea administraţiei la toate nivelurile. În cazul în care există o 
marjă de manevră bugetară mai mare, ar trebui stimulate investiţiile private şi 
consumul, de exemplu prin reducerea impozitelor şi a contribuţiilor la asigurările 
sociale; 

 ar trebui protejate investiţiile pe termen mai lung în educaţie, cercetare, inovare, 
energie şi politici climatice, iar nevoile membrilor celor mai vulnerabili ai 
societăţii noastre ar trebui satisfăcute; 

 impozitele ar trebui concepute pentru a favoriza în mai mare măsură creşterea, de 
exemplu prin transferarea sarcinii fiscale dinspre forţa de muncă spre bazele de 
impozitare legate de consum, proprietate şi combaterea poluării. 

 
În ceea ce priveşte Reluarea activităţii de creditare a economiei, Comisia a identificat 
următoarele priorităţi: 
 
 restructurarea şi ajustarea băncilor: această măsură include adoptarea şi punerea în 

aplicare rapidă a uniunii bancare, precum şi consolidarea capacităţii băncilor de a 
gestiona riscurile în conformitate cu noile norme privind cerinţele de capital şi 
pregătirea pentru verificările calităţii activelor şi testele de rezistenţă. 

 crearea de alternative la finanţarea bancară, inclusiv de opţiuni pentru capital de 
risc, crearea unor obligaţiuni pentru IMM-uri şi a unor pieţe de valori alternative. 

 monitorizarea atentă a nivelurilor datoriei private şi a riscurilor financiare 
asociate, cum ar fi bulele imobiliare, precum şi a impactului regimurilor de 
insolvenţă personală şi a întreprinderilor, atunci când este necesar. Această 
măsură include şi sistemele care favorizează, prin impozitare, o tendinţă de 
finanţare prin îndatorare. 



 
Referitor la Promovarea creşterii şi a competitivităţii în prezent şi în viitor, 

Comisia a identificat următoarele priorităţi: 
 punerea în aplicare integrală a celui de al treilea pachet de măsuri legislative în 

domeniul energiei în 2014 şi îmbunătăţirea eficacităţii din perspectiva costurilor a 
sistemelor de sprijin pentru energia din surse regenerabile. Promovarea utilizării 
eficiente a resurselor prin îmbunătăţirea gestionării apei şi a deşeurilor, a reciclării 
şi a eficienţei energetice. 

 îmbunătăţirea punerii în aplicare a Directivei privind serviciile, inclusiv 
controlarea restricţiilor care afectează accesul la profesiile reglementate, şi 
înlocuirea lor, după caz, cu mecanisme mai puţin restrictive.  

 accelerarea modernizării sistemelor naţionale de cercetare în conformitate cu 
obiectivele Spaţiului european de cercetare. 

 
Comisia a identificat următoarele priorităţi în ceea ce priveşte aspectele legate de 

şomaj şi de consecinţele sociale ale crizei: 
 intensificarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă, mai ales sprijinirea 

activă şi formarea şomerilor, îmbunătăţirea funcţionării serviciilor publice de 
ocupare a forţei de muncă şi punerea în aplicare a unor garanţii pentru tineri. 

 realizarea unor reforme suplimentare pentru a garanta că evoluţiile salariale 
corespund productivităţii, sprijinind astfel atât competitivitatea, cât şi cererea 
agregată, pentru a elimina segmentarea pieţei muncii, mai ales prin modernizarea 
legislaţiei de protecţie a ocupării forţei de muncă, pentru a sprijini crearea de 
locuri de muncă în sectoarele cu o creştere rapidă şi a facilita mobilitatea forţei de 
muncă. 

 continuarea modernizării sistemelor de educaţie şi de formare, inclusiv a învăţării 
pe tot parcursul vieţii, a sistemelor de formare profesională şi de învăţare duală. 

 îmbunătăţirea funcţionării sistemelor de protecţie socială, mai ales prin 
consolidarea legăturii dintre asistenţa socială şi măsurile de activare prin accesul 
la servicii mai personalizate („ghişeul unic”) şi prin eforturi de simplificare şi de 
orientare mai bună a prestaţiilor, acordând o atenţie deosebită situaţiei grupurilor 
celor mai vulnerabile. 

 
Referitor la modernizarea administraţiei publice Comisia a identificat următoarele 

priorităţi: 
 
 implementarea pe scară mai largă a serviciilor de guvernare electronică şi 

intensificarea utilizării TIC de către administraţiile publice, inclusiv pentru 
sistemele de colectare a impozitelor şi pentru ghişeele unice prevăzute în 
Directiva privind serviciile. 



 simplificarea mediului de afaceri şi reducerea birocraţiei, prin introducerea unor 
procese şi a unor regimuri de reglementare mai puţin stricte. 

 

Situaţia României cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor specifice 
de ţară pentru anul 2013  

 Finanţe publice: Procedura aplicabilă deficitelor excesive, care a vizat România, 
s-a încheiat în iunie 2013. Guvernanţa fiscală a fost îmbunătăţită cu ajutorul unei 
legi a responsabilităţii bugetare, al înfiinţării unui consiliu bugetar, al reformei 
sistemului de pensii şi al unor măsuri destinate îmbunătăţirii procesului de 
întocmire a bugetului. Cu toate acestea, plata arieratelor guvernului, 
sustenabilitatea finanţelor publice şi eficienţa sistemului de sănătate reprezintă în 
continuare o problemă. O altă provocare o constituie nivelul scăzut de respectare 
a normelor fiscale, ceea ce conduce la scăderi semnificative ale veniturilor, în 
special în domeniul TVA şi al impozitării veniturilor salariale.  

 Sectorul financiar: S-au întreprins o serie de măsuri în vederea consolidării 
sectorului financiar: cadrul de rezoluţie bancară a fost întărit, fondurile de 
garantare a depozitelor au fost consolidate şi au fost introduse standarde 
internaţionale de raportare pentru întregul sector bancar. Au fost adoptate măsuri 
menite să descurajeze şi mai mult creditarea în valută, fără acoperire, a 
consumatorilor şi IMM-urilor. Chestiunea deteriorării continue a calităţii activelor 
este abordată cu ajutorul unor noi măsuri.  

 Creştere şi competitivitate: Printre provocările semnificative în materie de 
competitivitate cu care se confruntă România se numără prevalenţa sectoarelor cu 
tehnologie scăzută şi medie, investiţiile publice şi private reduse în C-D, 
productivitatea scăzută în industrie şi servicii, precum şi dificultăţile de creştere 
întâmpinate de întreprinderi. O strategie naţională în materie de competitivitate 
care să includă toate aceste domenii de politică este în curs de dezvoltare. 
Restructurarea întreprinderilor de stat, precum şi îmbunătăţirea guvernanţei şi a 
performanţelor acestora, în special în sectorul transporturilor şi al energiei, au fost 
lente. Deficienţele administraţiei publice rămân o provocare majoră pentru 
creştere şi competitivitate, împiedicând absorbţia fondurilor UE. Planurile de 
acţiune concepute în vederea îmbunătăţirii eficacităţii administraţiei publice sunt 
implementate într-un ritm lent. O strategie pentru consolidarea administraţiei 
publice este în curs de elaborare pentru sfârşitul anului 2013. Succesul planului de 
acţiune prioritar la nivel naţional privind creşterea absorbţiei fondurilor UE a fost 
foarte limitat, deşi s-a înregistrat o creştere a gradului de absorbţie a fondurilor 
UE. 

 Ocuparea forţei de muncă şi politici sociale: Rata totală a şomajului în 
România este relativ redusă, dar se află în creştere (7,5 % în septembrie 2013). Cu 
toate acestea, şomajul în rândul tinerilor este ridicat (23 %), în timp ce rata 



globală de ocupare a forţei de muncă a fost de numai 63,8 % în 2012. În 2013, 
autorităţile române au implementat un plan naţional pentru a stimula ocuparea 
forţei de muncă în rândul tinerilor. O strategie naţională de ocupare a forţei de 
muncă pentru perioada 2013-2020 este în curs de elaborare, fiind destinată 
tinerilor, lucrătorilor în vârstă, persoanelor care lucrează în agricultură, femeilor şi 
categoriilor vulnerabile. Începând cu anul 2011, este în curs de aplicare o lege 
privind exercitarea unor activităţi desfăşurate de zilieri pentru a combate munca 
fără forme legale. Reducerea sărăciei rămâne o provocare majoră pentru România. 
O reformă a sistemului de asistenţă socială lansată în 2011 ar trebui să contribuie 
la sporirea eficienţei şi a eficacităţii prestaţiilor de asistenţă socială. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
conţinutul Comunicării Comisiei Europene – Analiza anuală a creşterii pentru anul 
2014, COM (2013) 800 şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 

 
 

            PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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