
II Acte fără caracter legislativ 

DECIZII 

2011/199/UE: 

★ Decizia Consiliului European din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele 
membre a căror monedă este euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole și care au, în general, 
o perioadă de valabilitate limitată. 

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine și sunt precedate de un asterisc. 

ISSN 1830-3625 
L 91 

Anul 54 

6 aprilie 2011 Legislație 

Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene 

RO 

Ediția 
în limba română 

Cuprins 

Preț: 3 EUR

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 18 rumänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

www.parlament.gv.at

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:091:0001:0002:RO:PDF


1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 18 rumänischer Beschluss (Normativer Teil)2 von 8

www.parlament.gv.at



II 

(Acte fără caracter legislativ) 

DECIZII 

DECIZIA CONSILIULUI EUROPEAN 

din 25 martie 2011 

de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un 
mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

(2011/199/UE) 

CONSILIUL EUROPEAN, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special 
articolul 48 alineatul (6), 

având în vedere propunerea de revizuire a articolului 136 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prezentată 
Consiliului European de guvernul belgian la 16 decembrie 
2010, 

având în vedere avizul Parlamentului European ( 1 ), 

având în vedere avizul Comisiei Europene ( 2 ), 

după obținerea avizului Băncii Centrale Europene ( 3 ), 

întrucât: 

(1) Articolul 48 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) permite Consiliului European, 
hotărând în unanimitate și după consultarea Parla
mentului European, a Comisiei și, în anumite cazuri, a 
Băncii Centrale Europene, să adopte o decizie de modi
ficare, integrală sau parțială, a dispozițiilor părții a treia 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE). O astfel de decizie nu poate extinde competențele 
atribuite Uniunii prin tratate și intrarea sa în vigoare este 
condiționată de aprobarea sa ulterioară de către statele 
membre în conformitate cu normele lor constituționale. 

(2) Cu ocazia reuniunii Consiliului European din 28 și 
29 octombrie 2010, șefii de stat sau de guvern au 
convenit cu privire la necesitatea instituirii de către 
statele membre a unui mecanism permanent de criză 

pentru a garanta stabilitatea financiară a zonei euro în 
ansamblu și au invitat președintele Consiliului European 
să întreprindă consultări cu membrii Consiliului 
European cu privire la o modificare restrânsă a tratatului, 
necesară în acest sens. 

(3) La 16 decembrie 2010, guvernul belgian a prezentat, în 
conformitate cu articolul 48 alineatul (6) primul paragraf 
din TUE, o propunere de revizuire a articolului 136 din 
TFUE, constând în adăugarea unui alineat în temeiul 
căruia statele membre a căror monedă este euro pot 
institui un mecanism de stabilitate care urmează să fie 
activat în cazul în care este indispensabil, pentru a 
garanta stabilitatea zonei euro în ansamblu, și care 
prevede că acordarea oricărei asistențe financiare 
necesare în conformitate cu acest mecanism va fi 
supusă unei stricte condiționări. În același timp, 
Consiliul European a adoptat concluzii privind viitorul 
mecanism de stabilitate (punctele 1-4). 

(4) Mecanismul de stabilitate va oferi instrumentul necesar 
pentru abordarea unor astfel de cazuri de risc la adresa 
stabilității financiare a zonei euro în ansamblu, astfel cum 
au fost experimentate în 2010, și prin urmare va 
contribui la menținerea stabilității economice și financiare 
a Uniunii înseși. În cadrul reuniunii sale din 16 și 
17 decembrie 2010, Consiliul European a convenit că, 
întrucât acest mecanism este destinat să garanteze stabi
litatea financiară a zonei euro în ansamblu, articolul 122 
alineatul (2) din TFUE nu va mai fi necesar în acest scop. 
Prin urmare, șefii de stat sau de guvern au convenit că 
acesta nu ar mai trebui să fie utilizat în acest scop. 

(5) La 16 decembrie 2010, Consiliul European a decis, în 
conformitate cu articolul 48 alineatul (6) al doilea 
paragraf din TUE, să consulte Parlamentul European și 
Comisia cu privire la propunerea respectivă. De 
asemenea, acesta a decis să consulte Banca Centrală 
Europeană. Parlamentul European ( 1 ), Comisia ( 2 ) și 
Banca Centrală Europeană ( 3 ) au adoptat avize cu 
privire la propunere.

RO 6.4.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 91/1 

( 1 ) Avizul din 23 martie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
( 2 ) Avizul din 15 februarie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
( 3 ) Avizul din 17 martie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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(6) Modificarea se referă la o dispoziție inclusă în partea a 
treia din TFUE și nu extinde competențele atribuite 
Uniunii prin tratate, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

La articolul 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se introduce un alineat cu următorul text: 

„(3) Statele membre a căror monedă este euro pot institui 
un mecanism de stabilitate care urmează să fie activat în 
cazul în care este indispensabil, pentru a garanta stabilitatea 
zonei euro în ansamblu. Acordarea oricărei asistențe 
financiare necesare în temeiul mecanismului va face 
obiectul unei stricte condiționări.” 

Articolul 2 

Statele membre notifică fără întârziere Secretariatului General al 
Consiliului finalizarea procedurilor pentru aprobarea prezentei 
decizii în conformitate cu normele lor constituționale. 

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2013, cu condiția 
primirii tuturor notificărilor menționate la primul paragraf, sau, 
în caz contrar, în prima zi a lunii următoare celei în care s-a 
primit ultima notificare menționată la primul paragraf. 

Articolul 3 

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 25 martie 2011. 

Pentru Consiliul European 
Președintele 

H. VAN ROMPUY

RO L 91/2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.4.2011
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Preţul abonamentelor în 2011 
(fără TVA, inclusiv cheltuieli de transport pentru expediere simplă) 

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, numai versiunea tipărită 22 de limbi oficiale ale UE 1 100 EUR pe an 

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, versiunea tipărită + DVD, ediţie 
anuală 

22 de limbi oficiale ale UE 1 200 EUR pe an 

Jurnalul Oficial al UE, seria L, numai versiunea tipărită 22 de limbi oficiale ale UE 770 EUR pe an 

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, DVD, ediţie lunară (cumulat) 22 de limbi oficiale ale UE 400 EUR pe an 

Supliment la Jurnalul Oficial (seria S – Anunţuri de achiziţii publice), 
DVD, ediţie săptămânală 

Multilingv: 23 de limbi 
oficiale ale UE 

300 EUR pe an 

Jurnalul Oficial al UE, seria C – Anunţuri de concurs Limbă (limbi) în funcţie de 
concurs 

50 EUR pe an 

Abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care apare în limbile oficiale ale Uniunii Europene, este 
disponibil în 22 de versiuni lingvistice. Jurnalul Oficial cuprinde seriile L (Legislaţie) și C (Comunicări și informări). 

Pentru fiecare versiune lingvistică se încheie un abonament separat. 
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial L 156 
din 18 iunie 2005, care prevede că, temporar, instituţiile Uniunii Europene nu au obligaţia de a redacta toate 
actele în irlandeză și nici de a le publica în această limbă, Jurnalele Oficiale publicate în limba irlandeză se 
comercializează separat. 
Abonamentul la Suplimentul Jurnalului Oficial (seria S – Anunţuri de achiziţii publice) cuprinde toate cele 23 de 
versiuni lingvistice oficiale într-un singur DVD multilingv. 
La cerere, abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene conferă dreptul de a primi diverse anexe ale 
Jurnalului Oficial. Abonaţilor li se semnalează apariţia anexelor printr-un aviz către cititori inclus în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

Distribuire și abonamente 

Abonamente la diverse periodice destinate vânzării, precum abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
pot fi contractate prin agenţiile noastre de vânzări. 
Lista agenţiilor de vânzări este disponibilă la adresa: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) oferă acces direct și gratuit la dreptul Uniunii Europene. Acest 
site permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, inclusiv a tratatelor, a legislaţiei, a 
jurisprudenţei și a actelor pregătitoare ale legislaţiei. 

Pentru mai multe informaţii despre Uniunea Europeană, consultaţi: http://europa.eu 
RO
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