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RAPORT COMUN 
asupra Proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE 

din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre 

a căror monedă este Euro 
 

În temeiul prevederilor art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi  
Senatului, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor a fost sesizată în fond, 
împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului şi Comisiile pentru 
afaceri europene ale Camerei Deputaţilor şi Senatului cu proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziei 
Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre 
a căror monedă este euro, înregistrat cu adresa PL-x 764 din 12 decembrie 2011 la Camera 
Deputaţilor şi L 745 din 13 decembrie 2011 la Senat.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1146 din 1 noiembrie 2011, a avizat favorabil proiectul de 
lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/ 199/UE din 25 martie 2011 de modificare a 
articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Deciziei Consiliului European 
2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre 
a căror monedă este euro . Astfel se propune ca statele membre a căror monedă este euro să poată 
institui un mecanism de stabilitate care urmează sa fie activat în cazul în care este indispensabil, 
pentru a garanta stabilitatea zonei Euro în ansamblu. Acordarea oricărei asistente financiare în 
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