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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
 
 
Comisia buget, finanţe                                                 Bucureşti,                                                                           
și bănci                                                                           Nr. 22/599/ 7.02.2012    
 

 
Către,  
Comisia pentru afaceri  europene 
Domnului Preşedinte Viorel HREBENCIUC 
 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, 
 
Direcției de drept comunitar 
 

 
 

PROIECT DE OPINIE 
privind  

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al  
Consiliului privind consolidarea supravegherii economice şi bugetare a 

statelor membre afectate sau ameninţate de dificultăţi grave în 
 ceea ce priveşte stabilitatea lor financiară în zona euro 

E 88 COM (2011) 819 
 

Având în vedere Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, în special art. 5 şi 12 al TUE şi Protocoalele nr. 1 si 2 anexate tratatului, 

 
 Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind 

procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 

 
Luând în considerare opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 

care a fost sesizată pe fond în data de 07.12.2011 de Biroul Permanent și care 
conform Notei Direcției de drept comunitar din Camera Deputaților și a analizei 
făcute de invitații prezenți la lucrările comisiei,  domnul Andrei Mocearov, 
director general în cadrul acestei direcții, doamna Cosmina Geabunea, director 
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general din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și domnii Bogdan Mihai 
director general și Salator Wilhelm, șef serviciu din cadrul Băncii Naționale a 
României, în şedinţa sa din 6 februarie 2012, privind  Propunerea de Regulament 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea supravegherii 
economice şi bugetare a statelor membre afectate sau ameninţate de dificultăţi 
grave în  ceea ce priveşte stabilitatea lor financiară în zona euro,  la care au 
participat un  număr de 18 deputați față de cei 33 membrii în total, au adoptat 
următorul proiect de opinie ce cuprinde: 

 

Prezentul regulament stabilește dispoziții pentru consolidarea 
supravegherii economice și bugetare a statelor membre care sunt afectate sau 
amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară și/sau 
care primesc sau pot primi asistență financiară din partea altui sau altor state, a 
Fondului european de stabilitate financiară (FESF), a Mecanismului european de 
stabilizare financiară (MESF), a Mecanismului european de stabilitate (MES) sau 
a unei alte instituții financiare internaționale (IFI), cum ar fi Fondul Monetar 
Internațional (FMI).  
 

Acest mecanism se caracterizează prin următoarele aspecte: 
- se aplică doar statelor membre din zona euro care se află în situaţia descrisă 

mai sus (excepţie: statele membre care beneficiază de programe de asistenţă 
preventivă sub forma unei linii de credit şi în cadrul cărora nu au obligaţia 
de a lua măsuri suplimentare până la accesarea liniei de credit); 

- se aplică indiferent dacă statul membru este sau nu în procedură de deficit 
excesiv; 

- presupune agrearea unui program de ajustare macroeconomică de către 
Comisie şi statul membru, pentru adresarea principalelor probleme cu care 
acesta din urmă se confruntă. Programul este aprobat, prin majoritate 
calificată, de către Consiliu; 

- tot Consiliul, prin majoritate calificată, poate decide dacă statul îndeplineşte 
sau nu obligaţiile ce îi revin prin programul de ajustare agreat; 

- pentru cazul în care statul membru beneficiază de asistenţă de la EFSF sau 
ESM, Comisia în colaborare cu BCE şi, când e cazul, cu FMI, efectuează o 
analiză a sustenabilităţii datoriei publice a statului membru respectiv 

- presupune stabilirea unui mecanism de raportare şi comunicare între statul 
membru şi Comisie / BCE, inclusiv misiuni de evaluare/monitorizare pe 
care acestea din urmă le efectuează în statul membru respectiv; 

- se instituie un mecanism de dialog între PE şi statul membru şi respectiv 
între PE şi Comisie cu privire la realizarea unui schimb de opinii cu privire 
la îndeplinirea de către statul membru a programelor de ajustare agreate cu 
COM; 
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Obligaţii ale statului membru, care decurg din aplicarea mecanismului: 

- comunicarea, către Comisie şi EBA informaţiile solicitate cu privire la 
situaţia financiară globală şi la nivelul instituţiilor financiare aflate sub 
supraveghere; 

- derularea, sub supravegherea EBA, a unor teste de stres sau analize de 
senzitivitate cu privire la rezistenţa sectorului bancar la situaţii 
macroeconomice variate şi la şocuri financiare; 

- supunerea la evaluări regulate cu privire la capacităţile de supraveghere a 
sectorului financiar în cadrul misiunilor de peer-review derulate de EBA; 

- comunicarea oricăror informaţii necesare pentru monitorizarea 
dezechilibrelor macroeconomice conform prevederilor regulamentulu 
privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice. 

 
 
 

                     
 

 
 
 

                     
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
 

           Maria Eugenia BARNA                                      Nicolae BUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Luminiţa Ghiorghiu 


