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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 dispoziţiile comune pentru monitorizarea şi evaluarea proiectelor  

de planuri bugetare şi pentru asigurarea corectării 
 deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro 

E 89 COM (2011) 821 
 

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 cu data de 07.12.2011 de către Biroul Permanent și care a luat 
în considerare Nota Direcției de drept comunitar și analiza făcută de invitați la 
lucrările comisiei, domnul Andrei Mocearov, director general la direcția de mai 
sus, doamna Cosmina Geabunea director general în cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice și domnii Bogdan Mihai, director general  și Salator Wilhelm șef serviciu 
din cadrul Băncii Naționale a României, exprimată în şedinţa sa din 6 martie 
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2012, privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind dispoziţiile comune pentru monitorizarea şi evaluarea 
proiectelor de planuri bugetare şi pentru asigurarea corectării  deficitelor 
excesive ale statelor membre din zona euro, membrii acesteia, din care au 
participat 18 deputați din totalul de 33 membrii, au adoptat următorul proiect de 
opinie ce cuprinde: 

 

Prezentul regulament stabilește dispoziții pentru îmbunătățirea 
monitorizării politicilor bugetare în zona euro prin: 

- completarea Semestrului european, definit la articolul 2a din 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97, cu un calendar bugetar comun; 
- completarea sistemului de supraveghere multilaterală a politicilor 
bugetare, stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1466/97, cu dispoziții 
suplimentare în materie de monitorizare, pentru a se garanta că 
recomandările de politică ale Uniunii în domeniul bugetar sunt corect 
integrate în planurile bugetare naționale; 
  - obligaţia pentru statele membre de a transmite anual Consiliului şi         
Comisiei proiectele de buget pentru anul următor nu mai târziu de 15 
octombrie; 

- asigurarea unei transparenţe totale, toate etapele fiind realizate în 
mod public; 

- completarea procedurii de corectare a deficitelor excesive ale statelor 
membre, stabilită la articolul 126 din tratat și în Regulamentul (CE) nr. 
1467/97 cu o monitorizare mai strictă a politicilor bugetare ale statelor 
membre care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv, în vederea 
corectării la timp și în mod sustenabil a deficitului excesiv; 

- introducerea în legislaţie a unor reguli numerice referitoare la situaţia 
bugetară, preferabil la nivel de constituţie; 

- obligaţia statelor membre din zona euro de a institui consilii fiscale 
independente; 

- obligaţia statelor membre din zona euro de a-şi baza bugetele pe 
previziuni independente. 

                     
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
 

           Maria Eugenia BARNA                                       Nicolae BUD 
 

 
 
Consilier parlamentar,  Luminiţa Ghiorghiu 


