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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 5, 6 și 7 septembrie 2017 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 5 septembrie 2017, în intervalul orar 1500-1800.  
  Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat 18 deputaţi.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 
Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordinea de zi a Comisiei.                          

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței 
Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Document de reflecţie privind aprofundarea Uniunii Economice şi Monetare, 

inițiativă prioritară, nelegislativă, COM (2017) 291 final - examinare în fond. 
 
 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanţelor Publice: domnul secretar de stat Attila Gyorgy, doamna expert 
principal Alina Cristina Dumitru și domnul expert Ionuț Jianu, iar din partea Băncii Naționale 
a României: domnul director  Mihai Bogdan. 

 
  

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy, 
le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale inițiativei  nelegislative. De 
asemenea, domnul secretar de stat Attila Gyorgy a subliniat faptul că, în cadrul inițiativei 
legislative, Comisia Europeană propune o serie de măsuri în trei domenii importante, precum: 
1. Definitivarea unei veritabile Uniuni financiare; 2. Realizarea unei Uniuni economice și 
fiscale mai integrate; 3. Consolidarea răspunderii democratice și a instituțiilor din zona euro. 

Totodată, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a afirmat că prin acest 
document de reflecție Comisia Europeană propune av ansarea în două etape, după cum 
urmează: prima etapă până în 2019 – în cadrul căreia să se finalizeze Uniunea Bancară                     
- UB şi Uniunea Pieţelor de Capital - UPC; ar putea fi testate noi instrumente, cum ar fi: 
standardele de convergenţă economică şi socială; pregătirea noului cadrul financiar 
multianual; reflecţia asupra funcţiei de stabilizare fiscală; răspunderea democratică şi 



 2 

eficacitatea arhitecturii UEM ar fi îmbunătăţite progresiv și a doua etapă 2020-2025 – în care 
este prevăzută finalizarea construcției UEM; continuarea implementării iniţiativelor UPC; 
introducerea schemei europene de asigurare a depozitelor - EDIS; în plus sunt prevăzute şi 
alte instrumente pentru a completa Uniunea financiară, eventual cu un activ european sigur şi 
o schimbare în tratamentul obligatoriu al obligaţiunilor suverane; pentru Uniunea Economică 
şi Fiscală ar putea fi avută în vedere o funcţie de stabilizare fiscală, noi standarde de 
convergenţă şi legătura cu funcţia centrală de stabilizare; reprezentarea externă complet 
unificată a zonei euro, integrarea aranjamentelor interguvernamentale în cadrul juridic al UE, 
înfiinţarea unei Trezorerii a Zonei Euro, înfiinţarea unui Fond Monetar European. 

Reprezentantul Băncii Naționale a României, domnul director  Mihai Bogdan, a dorit să 
facă unele precizări în legătură cu noile teme legate de Uniunea bancară, propuse în cadrul 
acestei inițiative nelegislative. 

Domnul director  Mihai Bogdan, a ținut să sublinieze faptul că, toate aceste propuneri 
legate de Uniunea bancară sunt salutate de către Banca Națională a României care deja a 
întreprins măsuri pe aceste direcții, urmând să le continue, conform recomandărilor făcute de 
Comisia Europeană prin intermediul acestei ini țiative europene. 

De asemenea, domnul director Mihai Bogdan a subliniat faptul că, documentul 
nelegislativ reflectă obiectivul Comisiei de finalizare a UEM şi implicit de consolidare a zonei 
euro. Astfel, Comisia 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. 

Domnul deputat Andrei  Daniel Gheorghe a precizat faptul că, nu este de acord cu 
prevederile inițiativei europene deoarece prin măsurile propuse, de avansare în direcţia 
consolidării UEM,  care vizează asigurarea unei abordări unitare la nivel UE, sunt accentuate 
discrepanţele între statele membre euro şi cele care nu aparţin Eurozonei. Astfel, în loc să se 
ajungă la un numitor comun pentru statele membre, în fapt,  se ajunge la crearea de noi bariere 
în aderarea la euro a acelor state membre care doresc să avanseze în această direcţie.  

Domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a precizat că este de acord cu prevederile acestui 
document de reflecție. De asemenea, domnul deputat Mihai -Cătălin Botez a spus că, 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 astfel, importanţa fundamentală a relaţiei euro – 
non-euro. De asemenea, domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a dorit să știe care este punctul 
de vedere al reprezentanților Ministerului Finanţelor Publice, respectiv, Băncii Naționale a 
României cu privire la propunerea conținută de inițiativa europeană, de aprofundare și 
finalizare a Uniunii Economice și Monetare, până în 2025. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy, a 
spus că ministerul nu se poate pronunța cu privire la politica monetară  a țării , aceste aspect 
ținând de domeniul reglementat de către Banca Națională a României. 

Reprezentantul Băncii Naționale a României, domnul director Mihai Bogdan, a precizat 
faptul că, la ora actuală există argumente atât pro cât și contra cu privire la acest aspect însă, 
datorită documentelor și tratatelor semnate de către țara noastră, e xistă deja obligația de 
aderare la moneda EURO, trebuind identificată doar perioada în care țara noastră va fi 
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pregătită pentru acest pas.            

Domnul președinte Laurențiu Nistor a propus aprobarea unui proiect de opinie 
favorabil asupra Documentului de reflecție privind aprofundarea Uniunii Economice și 
Monetare. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                            
(1 vot împotrivă), urmând ca proiectul de opinie să fie înaintat Comisiei pentru afaceri 
europene a Camerei Deputaţilor.       

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

în ziua de  6 septembrie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630 şi în ziua de  
7 septembrie 2017, în intervalul orar 830-1230 ,  având următoarea ordine de zi:  

 
 

           1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 
privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului 
financiar Spațiul Economic Europ ean 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian     
2014-2021, procedură de urgen ță, fond,  PL-x 233/2017  – studiu;  
  2. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedură 
de urgență, fond comun, PL-x 226/2017  – studiu.  

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  
într-o şedinţă ulterioară.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

               PREŞEDINTE, 
 

            Laurențiu NISTOR  
                                                            SECRETAR,  
 

                                 Cornel  ITU       
 

  
                                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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