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Institutul European din România în parteneriat cu Economicfest 
 

organizează masa rotundă cu tema 
 

“Criza economică şi finanŃele UE: evoluŃii previzibile.” 
 

- 14 octombrie 2010 - 
 

Sala de conferinŃe SEOUL, World Trade Center, PiaŃa  Montreal 10, Bucureşti 
 
 
Ciclul de dezbateri „Politicile României”, lansat de Institutul European din România în anul 2008, îşi 
propune ca obiectiv aducerea în prim planul agendei publice a temelor abordate în seria de studii 
realizate în cadrul proiectului Strategy and Policy Studies – SPOS. 
Studiul de la care pleacă prezenta dezbatere este „Viitorul resurselor proprii ale Comunit ăŃilor 
europene, prin prisma implicaŃiilor asupra contribu Ńiei României la bugetul UE”. Cercetarea 
captează un demers instituŃional comunitar mai larg – reforma bugetului – început înainte de aderarea 
României. Adaptarea bugetului Uniunii la o lume în schimbare rapidă are ca principal ă opŃiune 
validă reforma acestuia. În favoarea acestui demers s-au exprimat cercetători şi politicieni deopotrivă. 
Obiectivele politicilor europene au nevoie de surse de finanŃare sigure. Aceasta înseamnă că reforma 
bugetului comunitar este deschisă ideilor noi care focalizează cheltuielile pe provocările viitoare şi 
nu pe neajunsurile trecutului. Criza economico-financiară, ce afectează întreg spaŃiul comunitar, a 
condus la adoptarea unor măsuri de redresare ce vizează, între altele, întărirea disciplinei bugetare şi 
mai buna orientare a cheltuielilor. De asemenea, criza a adus în discuŃie surse noi de finanŃare a 
bugetului UE. Impactul tuturor acestora asupra viitorului resurselor proprii ale Uniunii Europene se va 
clarifica în timp, pe măsură ce politicile adoptate vor fi validate de evoluŃia crizei. 

 
- Agendă - 

 
14.00 – 14.30 Înregistrarea participanŃilor. Welcome coffee  
 
14.30– 15.00  Cuvânt de deschidere 
 

Doamna Gabriela Drăgan, Director general, Institutul European din România 
Domnul Valentin Lazea, Economist Şef, Banca NaŃională a României, Membru al 
Consiliului ŞtiinŃific Consultativ al IER 

 
15.00–16.00 IntervenŃii  
 

Domnul Napoleon Pop, Director Centrul de Cercetări Monetare şi Financiare Victor 
Slăvescu, din cadrul INCE, Academia Română 
Domnul Dorin M ăntescu, Director general, Ministerul FinanŃelor Publice  
Domnul Nicolae Done, Consultant KPMG  
Domnul Cristian Nicolae Pârvan, Secretar general, AsociaŃia Oamenilor de Afaceri 
din România  
Domnul Costel Olteanu, Preşedinte, Uniunea NaŃională a Patronatelor cu Capital 
Privat din România (UNPCPR) (tbc) 

 
 
 
 



 
 
16.00 – 16.45 DiscuŃii 
 

Întrebări: 
• Cum va afecta criza economico-financiară finanŃele UE? 
• Vor fi validate şi integrate măsurile anticriză şi de întărire a disciplinei bugetare? 
• Va fi afectat procesul de constituire a resurselor proprii ale UE? 

 
 

Moderator:   
Domnul Costea Munteanu, Prof. univ. dr., Academia de Studii Economice 

 
 
16.45 – 17.00 Concluzii 

 
Domnul Valentin Lazea, Economist Şef, Banca NaŃională a României, Membru al 
Consiliului ŞtiinŃific Consultativ al IER  
Domnul Costea Munteanu, Prof. univ. dr., Academia de Studii Economice  
 

 
 


