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PROIECT DE OPINIE 

 
privind Cartea verde privind obligaţiunile de stabilitate 

 

 
Având în vedere Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor 

naţionale, în special art. 5 şi 12 al TUE şi protocoalele nr. 1 şi 2 anexate Tratatului, 
Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 2011 

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

Luând în considerare poziţia Băncii Naționale a României exprimată prin 
domnul Mihai Bogdan – director adjunct și a Direcției de drept comunitar exprimată 
prin domul Andrei Mocearov – director, 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci examinând în şedinţa sa din 06 
martie 2012 Cartea verde privind obligaţiunile de stabilitate [COM(2011)818], E 
87/2011-f, a adoptat, cu unanimitate de voturi de către deputaţii prezenţi la dezbateri 
(18 deputaţi prezenţi din totalul de 33 membri ai comisiei), următorul proiect de 
opinie: 

1. Propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii. 
2. În Cartea verde se propune o dezbatere structurată privind emiterea în 

comun de datorii în zona euro. Cartea verde propune trei opţiuni pentru emiterea 
obligaţiunilor de stabilitate. Sunt prezentate analize detaliate ale implicaţiilor 
financiare şi juridice ale emiterii de obligaţiuni comune pentru cele teri variante. 
Comisia stabileşte un calendar precis pentru realizarea etapelor următoare. 

În linii mari, Cartea verde evaluează fezabilitatea emisiunii comune de 
obligaţiuni de stabilitate (euro-obligaţiuni) şi lansează o consultaţie publică privind 
această chestiune. Pentru introducerea obligaţiunilor de stabilitate, statele membre 
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pun în comun emisiunile lor suverane şi împart atât costurile şi veniturile asociate cu 
acestea. Comisia a propus trei opţiuni posibile pentru euro-obligaţiuni: 

a. Substituirea completă a emisiunilor naţionale cu emisiuni de obligaţiuni 
de stabilitate cu garanţii comune şi solidare: obligaţiunile de stabilitate înlocuiesc 
complet emisiunile naţionale. Încasările acestor obligaţiuni vor fi distribuite statelor 
membre în funcţie de nevoile de finanţare respective. Riscul creditului va fi preluat 
împreună; 

b. Substituirea parţială a emisiunilor naţionale cu emisiuni de obligaţiuni 
de stabilitate cu garanţii comune şi solidare: obligaţiunile de stabilitate înlocuiesc 
parţial emisiunile naţionale. În consecinţă, piaţa obligaţiunilor suverane a zonei euro 
va fi compusă din obligaţiuni de stabilitate şi din obligaţiuni ale guvernelor naţionale; 

c. Substituirea parţială a emisiunilor naţionale cu emisiuni de obligaţiuni 
de stabilitate, cu garanţii solidare, dar nu comune: obligaţiunile de stabilitate 
înlocuiesc parţial emisiunile naţionale. Totuşi, contrar cu opţiunile precedente, 
obligaţiunile de stabilitate vor fi susţinute de garanţii proporţionale ale statelor 
membre, care vor fi prin urmare responsabile doar pentru partea lor respectivă de 
emisiune de obligaţiuni. 

Obligaţiunile de stabilitate ar aduce in principal următoarele cinci avantaje: 
- vor contribui la soluţionarea crizei curente a datoriilor (statele cu 

probleme vor putea profita de credibilitatea statelor cu disciplină macro mai mare; un 
acord politic credibil (ex.: o foaie de parcurs) ar putea oferi asigurări suficiente până 
la introducerea efectivă a obligaţiunilor); 

- vor întări stabilitatea financiară în zona euro  (accesul statelor 
individuale la pieţe va fi mai facil; băncile vor avea în portofolii titluri solide); 

- vor facilita transmisia adecvată a deciziilor de politică monetară; 
- vor îmbunătăţi funcţionarea pieţei titlurilor de stat din zona euro (va fi 

construită o piaţă mare, lichida, de dimensiuni si atractivitate asemănătoare celei a 
dolarului); 

- vor întări rolul euro în sistemul financiar global. 
În ceea ce priveşte impactul asupra statelor non-euro, Comisia 

argumentează că: 
- statele non-euro pot beneficia de emisiunile comune, în special dacă se 

adopta variante cu responsabilitate limitata (ex.: opţiunea c). Sunt accentuate insă 
riscurile asociate îndatorării în monedă străină; 

- întărirea stabilităţii financiare în zona euro este benefică pentru statele 
din afara zonei euro 
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