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In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 07.12.2011 pentru 
examinarea pe fond a Comunicării Comisiei Europene  privind Analiza anuală a 
creşterii pe 2012  , E86 COM (2011)815. 

 
Analiza anuală a creşterii - 2012 (AAC) stabileşte ceea ce Comisia consideră 

că trebuie să fie priorităţile UE pentru anul 2012 în privinţa politicilor bugetare şi a 
reformelor structurale. AAC-2012 este punctul de plecare al celui de-al doilea 
semestru european de guvernanţă economică. Programele naţionale de reformă 
(privind reformele structurale) şi programele naţionale de stabilitate / convergenţă, pe 
care statele membre le vor înainta în aprilie, cât şi noile recomandări de ţară pe care 
Comisia le va prezenta în iunie ar trebui să fie consecvente cu priorităţile politice  
prezentate în AAC şi validate de Consiliul European de primăvară din 1-2 martie 
2012, după dezbaterea lor în consiliile UE sectoriale. Pentru prima oară, noile 
instrumente de supraveghere convenite ca parte a ”pachetului de şase propuneri” vor 
fi, de asemenea, utilizate în cadrul semestrului european.  

Anul 2012 marchează punerea în aplicare a unei construcţii noi – semestrul 
european. 

 
AAC - 2012 fixează cinci priorităţi de acţiune la nivel naţional şi european 

pentru următoarele 12 luni: 

Administrator
Original



 2

• continuarea consolidării fiscale diferenţiate favorabile creşterii; 
•  reluarea activităţii normale 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.  

 
 
AAC - 2012 este însoţit de patru rapoarte anexe:  

A.  Raportul privind stadiul implementării strategiei Europa 2020;  
B.  Raportul privind situaţia macro-economică;  
C.  Proiectul raportului comun privind ocuparea forţei de muncă;  
D.  Anexa privind politicile fiscale ale statelor membre şi coordonarea 

acestora .   
 

               
La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, din data de 06.03.2012, 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18 deputaţi  din totalul de 33 de  membri ai 
comisiei. 

 
În urma dezbaterilor pe fond a Comunicării Comisiei Europeane privind 

Analiza anuală a creşterii pe anul 2012, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci consideră următoarele: 

- consolidarea fiscală constituie un mijloc pentru macrostabilităţile 
financiare, ca bază pentru creşterea economică; 

- consolidarea fiscală trebuie să implice transferul impozitării dinspre piaţa 
muncii către domenii care nu afectează creşterea economică. Acest lucru ar 
putea reduce presiunea administrativă asupra impozitării muncii, făcând 
angajarea mult mai atractivă; 

- sistemele de impozitare trebuie eficientizate, de exemplu prin eliminarea 
excepţiilor şi a subvenţiilor, lărgirea bazei de aplicare a anumitor impozite 
şi taxe, fapt ce contribuie la creşterea veniturilor şi reducerea ratelor înalte 
de impozitare. O mai bună colectare a impozitelor; 

- planurile de consolidare atât pe partea de cheltuieli, cât şi pe partea de 
venituri să fie alcătuite în aşa fel încât să limiteze efectele negative pe 
termen scurt asupra creşterii; 

- consolidarea fiscală ar trebui să continue cu o vitejă diferenţiată a ajustării 
fiscale; 

- opţiunea viabilă în acest moment este de a implementa o strategie fiscală 
proiectată astfel încât să fie favorabilă creşterii economice, pe de o parte, şi 
combinată cu politici efective de stimulare a creşterii economice, pe de altă 
parte; 

- consolidarea fiscală şi stabilitatea financiară sunt necesare, dar nu 
suficiente pentru relansarea creşterii economice: reformele structurale ale 
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SM trebuie să joace un rol cheie în creşterea eficienţei şi capacităţii de 
adaptare a economiei europene în ansamblul ei. Efectele aplicării 
reformelor structurale pot genera creştere economică pe termen scurt şi pot 
asigura, în timp, o creştere economică durabilă; 

- este necesară implementarea  politicilor care facilitează realocarea 
resurselor între firme, sectoare, regiuni şi ţări pentru a sprijini schimbările 
structurale către sectoare dinamice şi activităţi cu productivitate mare. La 
nivel naţional, sunt importante politicile care promovează mobilitatea 
muncii şi formarea capitalului uman, în paralel cu stricta implementare a 
politicilor privind concurenţa atât la nivel UE, cât şi la nivel naţional care 
contribuie la acest efect ; 

-  Reformele privind pieţele muncii şi în mod special a mecanismelor de 
stabilire a salariilor necesare pentru asigurarea unei ajustări eficiente a 
costurilor muncii cu scopul de a facilita absorbţia dezechilibrelor 
macroeconomice şi de a reduce şomajul ; 

- îmbunătăţirea eficienţei instituţiilor publice, în special în domeniul fiscal, 
reglementare a pieţei şi judiciar, poate fi o cale uşoară de a sprijini 
consolidarea fiscală şi de a îmbunătăţii în acelaşi timp competitivitatea; 

-  statele membre ar trebui să utilizeze în mod optim instrumentele existente 
pentru combaterea fraudei fiscale. 

-  restabilirea creditării normale a economiei. Un sistem financiar sănătos şi, 
în special, un sector bancar robust contribuie la susţinerea creşterii 
economice. Consolidarea capitalurilor proprii ale băncilor pentru 
combaterea riscurilor crescânde pe piaţa datoriilor suverane. 
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