
Parlamentul  României 
 
 
 
 
            

 
Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 
 

Domnului Ponta Victor-Viorel  
 

Preşedintele Comisiei pentru afaceri europene 
 
 

PROIECT DE OPINIE 
asupra  

Documentului de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare 
COM(2017) 291 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.170 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
 republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu Documentul de reflecție privind 
aprofundarea uniunii economice și monetare - COM(2017) 291. 
 
 Documentul are ca scop consultarea cu privire la căile de urmat pentru 
aprofundarea şi finalizarea Uniunii Economice şi Monetare (UEM) până în anul 2025 
şi prezintă măsuri concrete care ar putea fi luate până în anul 2019.   
 Documentul propune patru principii ca bază a acţiunilor viitoare privind 
aprofundarea Uniunii Economice şi Monetare: 
 

• asigurarea locurilor de muncă, creştere economică, corectitudine socială, 
convergenţă economică şi stabilitate financiară ca principale obiective 
ale UEM; 
 

• coordonarea conceptelor de responsabilitate şi solidaritate, reducerea şi 
partajarea riscurilor (de ex. creşterea stimulentelor pentru reducerea 
riscurilor ar trebui să fie implementată simultan cu acordarea de sprijin 
condiţionat şi cu elaborarea măsurilor de partajare a riscurilor, în special 
în sectorul financiar, cu realizarea reformelor structurale); 
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• finalizarea UEM se adresează tuturor statelor membre ale Uniunii 
Europene (SM UE), având în vedere obligativitatea acestora de a adera, 
mai devreme sau mai târziu, la zona euro (cu excepţia UK şi DK); 
integritatea pieţei unice este un aspect esenţial pentru a avea o monedă 
unică funcţională; 
 

• procesul de luare a deciziilor trebuie să devină mai transparent, cu 
asigurarea responsabilităţii procesului democratic (accentul este pus pe 
necesitatea informării cetăţenilor în ceea ce priveşte luarea deciziilor şi 
impactul acestora asupra vieţii cotidiene);  
 

 Luând în considerare nota Ministerului Afacerilor Externe, 
 Luând în considerare Fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană, 
  
 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în conformitate cu prevederile art. 172 
alin. (1) şi ale art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezentul proiect de opinie: 
 

• membrii comisiei au luat act de faptul că documentul de reflecţie 
prezentat se înscrie în demersurile privind consolidarea UEM în 
contextul mai larg al dezbaterilor privind viitorul Europei, având la bază 
Raportul celor 5 preşedinţi, şi îşi propune să stimuleze dezbaterea 
privind aprofundarea UEM, în scopul identificării unei viziuni comune 
privind viitorul acesteia; 
 

• membrii comisiei au luat la cunoştinţă că documentul reflectă obiectivul 
Comisiei Europene de finalizare a UEM şi implicit de consolidare a 
zonei euro. Comisia Europeană propune concentrarea pe termen scurt 
(2017-2019) pe iniţiativele legate de Uniunea bancară şi pe realizarea 
Uniunii pieţelor de capital, finalizarea UEM urmând să se realizeze pe 
durata viitoarei Comisii Europene; 
 

• aşa cum precizează Ministerul Afacerilor Externe, din perspectiva 
intereselor României, este important că documentul care propune măsuri 
de avansare în direcţia consolidării UEM reia angajamentele de 
transparenţă şi inclusivitate faţă de statele membre non-euro, fiind 
subliniată importanţa fundamentală a relaţiei euro – non-euro. Acest 
element corespunde obiectivelor susţinute de România vizând asigurarea 
unei abordări unitare la nivel UE, astfel încât să nu fie accentuate 
discrepanţele între statele membre euro şi cele care nu aparţin Eurozonei 
şi să nu fie create noi bariere în aderarea la euro a acelor state membre 
care doresc să avanseze în această direcţie; 
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• sunt de acord că este important de urmărit maniera în care aceste 
principii vor fi reflectate în măsurile concrete de implementare care 
urmează a fi propuse de Comisia Europeană în linie cu etapele propuse 
în documentul de reflecţie. 
 

• membrii comisiei au luat la cunoştinţă de poziţia Ministerului Finanţelor 
Publice, care consideră că este necesară menţinerea integrităţii 
proiectului european, orice deviere putând genera efecte economice şi 
politice multiple pentru fiecare dintre Statele Membre; 
 

• de asemenea Ministerul Finanţelor Publice susţine necesitatea 
simplificării şi transparentizării regulilor europene care să sprijine 
Statele Membre în reducerea decalajelor de dezvoltare şi să determine 
creşterea economică; 
 

• Ministerul Finanţelor Publice sprijină măsurile propuse în domeniul 
convergenţei economice şi sociale, dat fiind faptul ca acest obiectiv are o 
importanţă deosebită, atât la nivelul zonei euro, cât şi la nivelul Uniunii 
Europene. 
 

• Ministerul Finanţelor Publice apreciază abordarea transparentă a 
Comisiei Europene faţă de Statele Membre care în prezent nu fac parte 
din zona euro, în ceea ce priveşte măsurile suplimentare avute în vedere 
în direcţia aprofundării Uniunii Economice şi Monetare; 
 

• Ministerul Finanţelor Publice consideră esenţială menţinerea unei astfel 
de abordări şi discutarea tuturor măsurilor referitoare la aprofundările 
Uniunii Europene cu toate Statele Membre; 
 

• Ministerul Finanţelor Publice consideră că o arhitectură bugetară, cu un 
buget separat al zonei euro, ar însemna o ameninţare la adresa politicilor 
tradiţionale, susţinute de România şi Statele Membre non-euro adâncind 
astfel decalajele dintre statele necontribuitoare şi cele net beneficiare. 
Prin urmare Ministerul Finanţelor Publice consideră că înfiinţarea unui 
buget dedicat zonei euro ar conduce la creşterea divergenţelor între 
Statele Membre; 
 

• Ministerul Finanţelor Publice sprijină necesitatea unei reflecţii 
aprofundate din partea Comisiei Europene asupra viitoarei iniţiative 
legislative, care să facă obiectul unei consultări corespunzătoare cu 
Statele Membre ale Uniunii Europene, înainte de a fi lansată. 
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 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 05 
septembrie 2017, având prezenţi 24 deputaţi din numărul total de 24, a hotărât cu 
majoritate de voturi să adopte prezentul document care va fi transmis Comisiei 
pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
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