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CONTEXT  

 

Semestrul european reprezintă un ciclu anual de coordonare a politicilor macroeconomice și 

fiscal-bugetare în cadrul UE
2
. În timpul Semestrului european, statele membre își aliniază politicile 

bugetare și economice la obiectivele și normele convenite la nivelul UE.  

Astfel, Semestrul european
3
 vizează:  

 asigurarea unor finanțe publice solide; 

 favorizarea creșterii economice; 

 prevenirea dezechilibrelor macroeconomice excesive în interiorul UE. 

 

  

Raportul de țară din 2018 privind România - SWD (2018) 221  

 

 Documentul reprezintă un produs fundamental al procedurii Semestrului european. Comisia 

Europeană publică un astfel de raport pentru fiecare stat membru al UE, de regulă, în luna februarie 

sau la începutul lunii martie. Pornind de la acest raport, statele membre elaborează programele 

naționale (anuale) de reformă și/sau de convergență până în luna mai. Finalitatea lucrărilor 

Semestrului european o reprezintă recomandările specifice de țară, elaborate pentru fiecare stat 

membru și adoptate de Consiliul UE și de Consiliul European până la jumătatea lunii iulie.  

 Documentul tutelar care sintetizează concluziile rapoartelor de țară pentru anul 2018 este 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, BCE și Eurogrup – Semestrul european 

2018 – Evaluarea progreselor înregistrate cu privire la reformele structurale, prevenirea și 

corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul 

Regulamentului (UE) nr.1176/2011 -  COM(2018)120. 

 Deși este destinat preponderent analizei evoluției economice și sociale a statelor membre, la 

nivel sectorial și la nivel macro, Comisia Europeană face și unele referiri la evoluțiile din domeniul 

juridic, legislativ și administrativ. 

 În cadrul raportului adresat României pentru anul 2018, experții Comisiei Europene atrag 

atenția asupra necesității continuării reformelor structurale şi a consolidării fiscale a finanțelor 

publice. Totodată, se fac referiri la gradul de implementare a recomandărilor specifice adresate 

României anul trecut și la evoluții recente din domeniile: social, educație și justiție. 

  

 Din punctul de vedere al stabilității macroeconomice, principalul aspect urmărit îndeaproape 

de oficialii de la Bruxelles rămâne valoarea (ponderea față de PIB) deficitului public 

                                                            

1 SWD(2018)221 - document UE important pentru România în cadrul procedurii Semestrului european. 
2 Acesta se concentrează asupra perioadei de șase luni de la începutul fiecărui an, de unde și numele „semestru”. 
3 Etapele și lucrările Semestrului european - Consiliul UE [on-line]: Semestrul european, (2017):  

 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_120_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_221_RO_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/
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guvernamental pe anul anterior, 2017. Conform regulilor guvernanței economice ale UE, începând 

de la Tratatul de la Maastricht (1992), una dintre prevederile fundamentale este ca nivelul deficitului 

public anual al statelor membre să nu depășească valoarea de 3 %, raportat la PIB-ul înregistrat în 

anul respectiv. 

În acest sens, pe parcursul anului trecut, Comisia Europeană a atras atenția în mod repetat, (în 

cadrul recomandărilor specifice adresate României adoptate luna iulie
4
 și, din luna noiembrie, printr-o 

comunicare specială adresată țării noastre
5
) că statul nu va reuși să respecte această cerință esențială 

privind deficitul bugetar guvernamental pentru 2017 dacă nu sunt adoptate măsuri specifice de 

ajustare fiscală și structurală.  

Guvernul României a răspuns îngrijorărilor exprimate de executivul UE, în luna decembrie, 

prognozând în cadrul Raportului privind situația macroeconomică, elaborat de Ministerul Finanțelor 

Publice (MFP) și atașat proiectului de buget pentru 2018, că cifra deficitului bugetar pentru anul 

2017 va fi 3,06 % din PIB, față de obiectivul bugetar pe termen mediu (OTM) de 1 % din PIB. 

Deficitul bugetar pentru 2018 ar urma să scadă sub limita de 3 %, (respectiv la 2,96 %). 

Totodată, guvernul (respectiv MFP) mai estimează că deviația semnificativă înregistrată în 

anul 2016 de la OTM-ul stabilit pentru România (respectiv 1 % din PIB) se va ajusta începând cu 

anul 2019. Devierea de la OTM s-ar produce în condițiile menținerii, pe întreg orizontul de 

planificare, a unui nivel sustenabil al datoriei publice de sub 40% din PIB. 

 În cadrul raportului de țară al României pentru 2018, [SWD(2018)221], experții de la Comisia 

Europeană estimează un deficit bugetar pentru anul 2017 de 3 % din PIB, adică valoarea limită 

solicitată de reglementările UE. Însă, pentru anul 2018, Comisia Europeană estimează o valoare de 

3,8 % a deficitului bugetar guvernamental al țării noastre. Experții europeni își mai exprimă 

îngrijorarea în privința adâncirii deficitului de cont curent (respectiv, o creștere excedentară a 

importurilor) și a deficitului structural pentru anii următori. 

 Astfel, România respectă criteriile de convergenţă nominală Maastricht (deficit bugetar 

efectiv mai mic de 3% din PIB) dar nu respectă o regulă fiscală mai recentă a UE, prevăzută în 

guvernanţa economică UE post-criză economică–respectiv, un deficit bugetar structural de maxim 1% 

din PIB. 

 

 În alte privințe, în cadrul acestui raport de țară, Comisia Europeană menționează că 

România a făcut progrese limitate în soluţionarea a trei recomandări specifice de ţară pentru 

perioada 2017 – 2018. Comisia Europeană mai evidenţiază şi faptul că, în probleme precum 

stabilirea salariului minim în funcţie de un mecanism transparent, egalizarea vârstei de pensionare sau 

cadrul fiscal consolidat, România nu a înregistrat „niciun” progres semnificativ. 

 Potrivit experților Comisiei Europene, au fost înregistrate progrese limitate cu privire la 

respectarea obligaţiilor fiscale şi colectarea impozitelor, educaţie, tratamentul ambulatoriu, 

administraţia publică şi prioritizarea investiţiilor publice.  

 În schimb, au fost înregistrate unele progrese cu privire la achiziţiile publice, combaterea 

muncii nedeclarate şi combaterea plăţilor informale în sistemul de sănătate."(...) Măsurile legislative 

adoptate în 2017 au inversat progresele substanţiale în anul anterior cu privire la consolidarea 

guvernanţei corporative a companiilor de stat, ceea ce indică o revenire semnificativă asupra 

reformelor anterioare", se arată în raportul Comisiei Europene. 

 Dacă prima recomandare specifică adresată României de Comisia Europeană în iunie 2017 

viza stabilitatea finanțelor publice, (respectiv, evoluția deficitului bugetar și a politicii fiscale – mai 

sus menționate), cea de-a doua recomandare specifică viza consolidarea politicilor de activare cu 

ţinte specifice şi serviciile publice integrate, adresându-se cu predilecţie grupurilor celor mai 

                                                            

4
 COM(2017)268 - Recomandare cu scopul de a corecta abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea 

atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, constatată în România. 
5
 COM(2017)802 - Recomandare cu scopul de a corecta abaterea semnificativă constatată de la traiectoria de ajustare în 

vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în România. 

https://www.senat.ro/PAGINI/Buget/2018/Raport/Raport%20buget%202018.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_221_RO_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170268.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170802.do
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îndepărtate de piaţa muncii. Potrivit Comisiei Europene, România trebuie să adopte legislaţia privind 

egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbaţi şi femei şi să instituie un mecanism transparent de 

stabilire a salariului minim, în consultare cu partenerii sociali. De asemenea, este necesară 

îmbunătăţirea accesului la un învățământ general de calitate, în special pentru copiii romi şi pentru cei 

din zonele rurale. În domeniul sănătăţii, România trebuie să favorizeze tratamentul ambulatoriu şi să 

combată plăţile informale. 

 În aceste privințe, se precizează în cadrul acestui raport de țară, subsecvent recomandărilor 

specifice prezentate anul trecut, că România a înregistrat progrese limitate referitoare la consolidarea 

politicilor de activare cu ţinte specifice şi serviciile publice integrate, dar nu a înregistrat progrese în 

egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbaţi şi femei şi nici în instituirea unui mecanism 

transparent de stabilire a salariului minim. Pe de altă parte, au fost realizate progrese limitate în ceea 

ce priveşte îmbunătăţirea accesului la un învățământ general de calitate precum şi cu privire la 

tratamentul ambulatoriu. Au fost înregistrate însă unele progrese cu privire la combaterea plăţilor 

informale. 

 Cea de-a treia recomandare specifică adresată României în 2017 solicita adoptarea 

legislaţiei necesare pentru asigurarea unui corp al funcţionarilor publici profesionist şi 

independent, recrutat pe baza unor criterii obiective. Totodată, România ar trebui să consolideze 

ierarhizarea, în funcţie de priorităţi, a proiectelor de investiţii publice şi pregătirea acestora şi să 

asigure în timp util punerea în aplicare integrală şi sustenabilă a Strategiei naţionale în domeniul 

achiziţiilor publice. 

 Potrivit evaluării actualizate a Comisiei Europene – respectiv, raportul de țară pentru, Comisia 

Europeană apreciază că România a înregistrat progrese limitate în vederea adoptării legislaţiei care să 

asigure existenţa unui corp al funcţionarilor publici profesionist şi independent precum şi cu privire la 

consolidarea ierarhizării în funcţie de priorităţi a proiectelor de investiţii publice şi pregătirea 

acestora. Unele progrese au fost făcute cu privire la punerea în aplicare a Strategiei naţionale în 

domeniul achiziţiilor publice. 

  

 Referitor la activitatea Parlamentului României, Comisia Europeană face o serie de 

remarci privind activitatea de legiferare, astfel: 

 

 Băncile comerciale se confruntă cu obstacole în activitatea de curățare a bilanțurilor lor 

de activele (creditele) neperformante. Dacă va fi adoptată propunerea legislativă actuală a 

Parlamentului care vizează plafonarea valorilor de recuperare din creditele neperformante la 

nu mai mult decât dublul prețului plătit pentru aceste împrumuturi de investitori (și de 

societățile de colectare a datoriilor), vor fi descurajate în mod semnificativ tranzacțiile viitoare 

cu active depreciate care au loc pe piața secundară. 

 

 Riscurile reprezentate de inițiativele legislative la adresa sectorului bancar s-au 

diminuat, însă necesită o monitorizare atentă. O inițiativă recentă a Parlamentului 

urmărește să introducă un plafon maxim al ratelor dobânzii în toate contractele de împrumut 

pentru creditele acordate gospodăriilor, atât pentru contractele actuale, cât și pentru cele noi. 

Conform acestei propuneri, rata dobânzii nu ar trebui să fie mai mare decât rata de referință a 

BNR + 50 % (adică 3 % la sfârșitul lunii ianuarie 2018). 

 

 Independența autorității de supraveghere financiară nebancară (ASF) a devenit obiectul 

unor presiuni. În urma măsurilor luate după efectuarea, în 2015, a unei reevaluări a bilanțului 

și a testului de rezistență a sectorului asigurărilor  în vederea rezolvării deficiențelor 

referitoare la societățile de asigurări aflate în dificultate financiară și la situația asigurării auto 

obligatorii, Parlamentul a lansat, la sfârșitul anului 2016, o procedură de revocare a 

mandatului președintelui ASF. Fostul președinte al autorității a fost ulterior eliberat din 

funcție de către Parlament în mai 2017. Aceste măsuri denotă exercitarea unei presiuni 
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politice ca răspuns la acțiunile de supraveghere ale autorității. Se limitează astfel independența 

autorității de supraveghere de a aborda în timp util deficiențele identificate în sfera sa de 

competență. 

 

 Legea privind egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbați și femei este pe agenda de 

dezbateri a Parlamentului din luna decembrie 2013 și încă nu a fost prevăzută dezbaterea sa în 

cadrul unei sesiuni plenare. 

 

 Guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat a fost slăbită substanțial în 2017. 

Regulile referitoare la guvernanța corporativă au fost consolidate în 2016 odată cu adoptarea 

Legii privind guvernanța corporativă (Legea nr. 111/2016) și a normelor sale de punere în 

aplicare. Cu toate acestea, punerea în aplicare a fost insuficientă, iar transparența a scăzut în 

2017 din cauza întârzierii în publicarea datelor financiare. Un aspect și mai îngrijorător este 

faptul că, în decembrie 2017, legea a fost de facto anulată printr-un amendament al 

Parlamentului prin care se prevăd derogări pentru aproape 100 de societăți, inclusiv cele mai 

mari întreprinderi de stat, de la aplicarea dispozițiilor sale. Această decizie echivalează cu un 

regres substanțial în raport cu recomandările specifice țării formulate în 2015 și 2016 în 

privința guvernanței corporative. 

 

 Unele dintre cele mai profitabile întreprinderi de stat pot fi transferate către un nou 

fond public, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Proiectul de lege privind crearea 

acestui fond suveran a fost supus consultării publice în vara anului 2017. Acesta nu a fost încă 

adoptat de guvern, însă o propunere legislativă care se inspiră într-o măsură substanțială din 

proiectul guvernului a fost transmisă Senatului de către un grup de parlamentari, lansându-se 

astfel procesul legislativ. Potrivit proiectului de lege, fondul ar urma să fie înființat ca o 

societate pe acțiuni și ar primi acțiunile deținute de stat în 27 de întreprinderi de stat 

profitabile. Conform proiectului de lege, fondul este exclus din domeniul de aplicare al Legii 

111/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Proiectul de lege suscită și 

preocupări legate de transparența procesului decizional, a raportării și a monitorizării. 

 

 Reforma în curs a legislației în materie de justiție riscă să anuleze progresele realizate în 

ultimii 10 de ani și să pericliteze independența sistemului judiciar. Cele trei legi privind 

justiția, care datează din 2004, reglementează: (i) statutul judecătorilor și al procurorilor; (ii) 

organizarea și funcționarea instanțelor și a parchetelor și (iii) Consiliul Superior al 

Magistraturii. Legile au un impact direct asupra independenței judiciare și asupra sistemului 

judiciar, în sens larg. Unele dintre amendamentele adoptate de Parlament la sfârșitul lunii 

decembrie 2017 aduc atingere garanțiilor privind independența actului de justiție sau ar afecta 

funcționarea sistemului judiciar. 

 

 Lupta împotriva corupției a continuat, dar a fost supusă unor presiuni tot mai mari în 

cursul anului trecut. România dispune de un cadru juridic solid de combatere a corupției, iar 

bilanțul pozitiv al instituțiilor judiciare în combaterea corupției s-a menținut în 2017. Cu toate 

acestea, instituțiile judiciare și cadrul legal în vigoare referitor la combaterea infracțiunilor de 

corupție sunt supuse unor presiuni intense.  

 

 

 În perioada următoare, Consiliul UE și Consiliul European vor discuta concluziile care reies 

din fiecare raport de ţară adresat statelor membre ale UE. Începând cu luna martie a.c., Comisia 

Europeană va organiza reuniuni bilaterale cu guvernele statelor membre pentru a discuta concluziile 

rapoartelor de ţară.  
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Până la mijlocul lunii aprilie se așteaptă ca statele membre să răspundă la provocările 

identificate în programele lor naţionale de reformă (PNR) şi programele de convergenţă (PC). Pe baza 

acestor consultări, Comisia îşi va prezenta propunerile pentru noi recomandări specifice de ţară pentru 

următorul Semestru european, 2018 – 2019, la finele acestui trimestru.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Clem 

15 martie 2018 

 


