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din  zilele de 2, 3, 4 şi 5 aprilie 2012 
 

      

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 
în ziua de 2 aprilie 2012 cu următoarea ordine de zi: 

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica 
Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, 
Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, 
Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, 
Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica 
Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și 
Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 (PL-x 39/2012) – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca dezbaterea  
pe marginea proiectului de act normativ să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

  
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 3 aprilie 2012. 
Conform listei de prezență, la şedinţa din data de 3 aprilie a.c., din totalul de   

22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
participat 18 deputaţi.  

Conform listei de prezență, domnii deputați: Viorel Arion, Popescu Adrian, 
Mihaela Ioana Șandru și Valerian Vreme au fost absenți de la lucrările Comisiei.  

Lucrările au fost conduse de preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai     
Tudose. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului 
Afacerilor Externe, domnul Anton Niculescu, secretar de stat și domnul Pietro Pavoni, 
consilier diplomat; Ministerului Finanțelor Publice: domnul Ion Ghizdeanu, 
președintele Comisiei Naționale de Prognoză, doamna Sandina Jeloaica, manager public 
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şi domnul Mihai Panaite, expert; Ministerului Justiției, doamna Viviana Onaca, director 
și domnul Florin Urs, consilier. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și 

guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica 
Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, 
Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, 
Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, 
Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica 
Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și 
Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 (PL-x 39/2012) – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul secretar de stat Anton 
Niculescu, a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect normativ precum și a cadrului 
extern, european, în care acest Tratat a fost pus în dezbaterea statelor membre ale 
Uniunii Europene. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul președinte al Comisiei 
Naționale de Prognoză Ion Ghizdeanu, a prezentat pe scurt implicațiile pentru țara 
noastră care decurg din semnarea acestui Tratat.  

Domnia sa a subliniat faptul că principala prevedere a Tratatului priveşte 
obligativitatea părţilor contractante de a atinge obiectivul naţional pe termen mediu 
(MTO), în baza unui calendar de convergenţă propus de Comisia Europeană. 
Calendarul va fi agreat de fiecare stat membru împreună cu Comisia.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul președinte al Comisiei 
Naționale de Prognoză  Ion Ghizdeanu, a mai subliniat faptul că aplicarea prevederilor 
din acest Tratat de către România nu presupune acţiuni de întreprins în perioada imediat 
următoare, întrucât: ponderea datoriei publice (calculate conform metodologiei UE - 
date operative) în PIB, înregistrată la sfârşitul anului 2011 este de 33,4% din PIB, iar 
prognoza pe termen mediu relevă faptul că acest indicator se va situa sub 34,0% din 
PIB, ca urmare a unor deficite bugetare prognozate sub 3 % (cea. 2% din PIB).  

Domnia sa a mai subliniat faptul că și în prezent, România raportează Comisiei 
Europene ex-ante necesităţile de finanţare şi planul de contractare a datoriei publice 
(volum indicativ), ce urmează a fi contractată în anul următor, iar lunar transmite 
informaţiile privind emisiunile de titluri de stat - atât execuţia pentru luna de raportare, 
cât şi proiecţia pentru luna următoare.  

În urma analizei proiectului de lege în cadrul Comisiei, membrii acesteia au 
solicitat un punct de vedere, scris, din partea Ministerului Finanțelor Publice şi în 
consecinţă au propus amânarea dezbaterilor acestei iniţiative legislative pentru o 
şedinţă ulterioară. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, şi-a continuat 

lucrările în zilele de 4 şi 5 aprilie 2011, cu următoarea ordine de zi: 
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și 

guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica 
Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, 
Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, 
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Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, 
Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica 
Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și 
Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 (PL-x 39/2012) – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca 
dezbaterea pe marginea proiectului de act normativ să aibă loc într-o şedinţă 
ulterioară. 

 
  
 
 

    PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 

 
 

                                                 SECRETAR,     
                                                             Marin ALMĂJAN 
                                             
 

 
                                                                                Consilier parlamentar     
                                             Anca Chiser  
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