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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 

 Bucureşti,         
Nr. 22/303 /09.10.2012 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind ratificarea 
primului Memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, 
semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a 
celui de-al doilea memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și 
România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012, trimis 
comisiei noastre pentru examinare pe fond, cu adresa Biroului Permanent PLx.407  din 
8 octombrie 2012. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Eugen NICOLĂESCU 

 
 
 
 
 

 

luminita.ghiorghiu
Original
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/ 303/09.10.2012         

 
 

RAPORT   
 

asupra  Proiectului de Lege privind ratificarea primului Memorandum 
suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 

14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a celui de-al doilea 
memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat 

la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012 
 
 

Cu adresa nr. PLx.407  din 8 octombrie 2012, Biroul Permanent,  în 
temeiul art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, 
pentru examinare şi avizare în fond Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu Proiectul 
de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înțelegere între 
Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la 
Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a celui de-al doilea memorandum suplimentar de 
înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2012 și 
la Bruxelles la 29 iunie 2012. 

 
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa 
nr.731/17.09.2012. 

  
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare ratificarea 

primului Memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, 
semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a 
celui de-al doilea memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și 
România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012. 
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Programul asigură continuarea consolidării fiscal, reforma administrației 
fiscal, îmbunătățirea managementului și controlului finanțelor publice, precum și 
asigurarea stabilității externe, monetare și financiare și reforma pieței financiare. 

Măsurile monitorizate în cadrul pachetului preventive urmăresc pe 
ansamblu: 

- Încetarea situației de deficit excesiv în cursul anului 2012; 
- Îmbunătățirea potențialului de creștere; 
- Scăderea probabilității de apariție în viitor a unor noi dezechilibre 

structural excessive în economia românească. 
 
Proiectul de Lege, prin obiectul său de reglementare, face parte din 

categoria legilor  ordinare  iar în aplicarea  art. 75 alin.(1)  din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Camera Deputaților. 

 
 La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 deputaţi 

din totalul de 32 membri ai comisiei. 
 
Raportul comisiei a fost votat cu unanimitate de către deputaţii prezenţi la 

dezbateri. 
 

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind ratificarea primului 
Memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat 
la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a celui de-al 
doilea memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, 
semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012,  în şedinţa din 
data de  09 octombrie  2012, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea 
Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma prezentată de Guvern. 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Eugen NICOLĂESCU 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Luminiţa Ghiorghiu                                                                           
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