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RECOMANDAREA COMISIEI 

din 23.5.2018 

cu scopul de a avertiza România în legătură cu constatarea unei abateri semnificative de 

la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 121 

alineatul (4),  

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea 

supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice
1
, în 

special articolul 10 alineatul (2) primul paragraf, 

întrucât: 

(1) Articolul 121 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stabilește 

cadrul componentei preventive a Pactului de stabilitate și creștere (PSC), al cărui 

obiectiv este de a promova soliditatea pe termen mediu a finanțelor publice, prin 

coordonarea politicilor economice și prin supraveghere multilaterală. Modul în care 

funcționează componenta preventivă este precizat mai în detaliu în Regulamentul (CE) 

nr. 1466/97 și în Codul de conduită privind PSC
2
. 

(2) Pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice și pentru a evita apariția unor 

deficite bugetare excesive, statele membre ar trebui să atingă un obiectiv bugetar pe 

termen mediu pentru poziția lor bugetară, specific fiecărei țări în parte și exprimat în 

termeni structurali, și să îl mențină de-a lungul ciclului economic. Pentru statele 

membre care nu și-au atins obiectivul bugetar pe termen mediu, se definește o 

traiectorie de ajustare adecvată în vederea atingerii respectivului obiectiv bugetar pe 

termen mediu.  

(3) În fiecare an, în cadrul semestrului european, Consiliul adresează îndrumări statelor 

membre, utilizând integral instrumentele juridice prevăzute la articolele 121 și 148 din 

TFUE, precum și în Regulamentele (CE) nr. 1466/97 și (UE) nr. 1176/2011
3
. 

(4) În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1466/97, Comisia efectuează o 

evaluare ex post a progreselor realizate în vederea atingerii obiectivului bugetar pe 

termen mediu pentru anul anterior, comparând rezultatele bugetare cu ritmul necesar al 

ajustării în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, cu scopul de a 

identifica abaterile semnificative efective ale poziției bugetare de la obiectivul bugetar 

pe termen mediu sau de la traiectoria de ajustare adecvată recomandată de Consiliu în 

vederea atingerii respectivului obiectiv.  

                                                 
1 JO L 209, 2.8.1997, p. 1. 
2 „Specificații privind punerea în aplicare a Pactului de stabilitate și creștere și orientări referitoare la 

forma și conținutul programelor de stabilitate și de convergență”, 5 iulie 2016, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf 
3 Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 

privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25). 
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(5) În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1466/97, Comisia evaluează 

progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, pe 

baza unei evaluări globale care folosește soldul structural ca referință, incluzând o 

analiză a cheltuielilor fără măsurile discreționare privind veniturile.   

(6) Evaluarea globală care determină dacă o abatere de la obiectivul bugetar pe termen 

mediu sau de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii respectivului obiectiv este 

semnificativă vizează, în special, să determine dacă există o abatere a soldului 

structural de cel puțin 0,5 % din PIB într-un an sau de cel puțin 0,25 % din PIB în 

medie pe an în doi ani consecutivi sau o abatere în ceea ce privește evoluția 

cheltuielilor fără măsurile discreționare în materie de venituri cu un impact total 

asupra soldului public de cel puțin 0,5 % din PIB într-un singur an sau cumulativ în 

doi ani consecutivi. 

(7) În cazul constatării unei abateri semnificative de la traiectoria de ajustare adecvată în 

vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, Comisia trebuie să adreseze un 

avertisment statului membru în cauză, în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din 

TFUE.  

(8) La 16 iunie 2017, Consiliul a recomandat României să ia măsurile necesare pentru a se 

asigura că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete
4
 nu depășește 

3,3 % în 2017, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,5 % din PIB, 

punând astfel țara pe o traiectorie de ajustare adecvată în vederea atingerii obiectivului 

bugetar pe termen mediu. La 5 decembrie 2017, Consiliul a concluzionat că România 

nu a luat măsuri eficace în urma Recomandării Consiliului din 16 iunie 2017. Având 

în vedere acest lucru, la 5 decembrie 2017 Consiliul a emis o recomandare revizuită 

prin care se solicita României să ia măsurile necesare pentru a se asigura că rata de 

creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu depășește 3,3 % în 2018, ceea 

ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,8 % din PIB. 

(9) Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018 și a datelor privind 

rezultatele din 2017 validate de Eurostat, abaterea de la traiectoria recomandată pentru 

atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu, constatată pe baza soldului structural 

din 2017, a depășit pragul de semnificație de 0,5 % din PIB-ul potențial. În același 

timp, creșterea cheltuielilor, fără a lua în considerare măsurile discreționare în materie 

de venituri și măsurile cu caracter excepțional, a depășit procentul care asigură 

respectarea obiectivului bugetar pe termen mediu. 

(10) Este necesară o evaluare globală în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din 

Regulamentul (CE) nr. 1466/97. În 2017, creșterea cheltuielilor publice primare nete 

depășea cu mult criteriul de referință privind cheltuielile, indicând o abatere 

semnificativă cu o marjă largă (o abatere de 3,3 % din PIB). Soldul structural s-a 

deteriorat, atingând -3,3 % din PIB, de la o poziție de -2,1 % din PIB în 2016, indicând 

de asemenea o abatere semnificativă, cu o marjă largă, de la ajustarea structurală 

recomandată (o abatere de 1,7 % din PIB). Mărimea abaterii indicată de soldul 

structural este influențată negativ de estimarea punctuală subiacentă a creșterii PIB-

ului potențial față de media pe termen mediu care stă la baza criteriului de referință 

                                                 
4 Cheltuielile publice primare nete reprezintă cheltuielile publice totale minus cheltuielile cu dobânzile, 

cheltuielile cu programele Uniunii care sunt acoperite integral din fondurile Uniunii și modificările 

nediscreționare ale cheltuielilor cu indemnizațiile de șomaj. Formarea brută de capital fix finanțată la nivel 

național este repartizată uniform de-a lungul unei perioade de patru ani. Sunt luate în calcul și măsurile 

discreționare privind veniturile sau creșterile veniturilor impuse prin lege. Măsurile cu caracter excepțional, atât 

pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli, sunt excluse. 
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privind cheltuielile, precum și de o reducere a investițiilor publice, care este atenuată 

în cadrul criteriului de referință privind cheltuielile.  

(11) Ținând seama de acești factori, evaluarea globală duce la concluzia că abaterea 

constatată de la cerințele componentei preventive a PSC în 2017 este semnificativă, 

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE: 

Comisia avertizează România că în 2017 s-a constatat o abatere semnificativă de la obiectivul 

bugetar pe termen mediu. 

Adoptată la Bruxelles, 23.5.2018 

 Pentru Comisie 

 Pierre MOSCOVICI 

 Membru al Comisiei 

 


