
PROTOCOLUL (NR. 12) 
PRIVIND PROCEDURA APLICABILĂ DEFICITELOR EXCESIVE 

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE, 

DORIND să stabilească normele de procedură privind deficitele excesive menționate la articolul 126 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea 
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: 

Articolul 1 

Valorile de referință menționate la articolul 126 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene sunt următoarele: 

— 3 % pentru raportul dintre deficitul public prevăzut sau realizat și produsul intern brut la prețurile 
pieței; 

— 60 % pentru raportul dintre datoria publică și produsul intern brut la prețurile pieței. 

Articolul 2 

În articolul 126 din tratatul menționat și în prezentul protocol: 

— „public” înseamnă ceea ce se referă la administrația publică, adică administrațiile centrale, 
autoritățile regionale sau locale și fondurile de securitate socială, cu excepția operațiunilor 
comerciale, definite în Sistemul european al conturilor economice integrate; 

— „deficit” înseamnă necesarul net de finanțare, definit în Sistemul european al conturilor economice 
integrate; 

— „investiție” înseamnă formarea brută de capital fix, definită în Sistemul european al conturilor 
economice integrate; 

— „datorie” înseamnă totalul datoriilor brute, la valoarea lor nominală, la sfârșitul anului și 
consolidate în cadrul sectoarelor administrației publice, definit la prima liniuță. 

Articolul 3 

Pentru a asigura eficacitatea procedurii privind deficitele excesive, în conformitate cu această 
procedură guvernele statelor membre sunt răspunzătoare pentru deficitele administrației publice,
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definită în articolul 2 prima liniuță. Statele membre veghează ca procedurile naționale din domeniul 
bugetar să le permită să-și îndeplinească obligațiile care le revin în această privință în temeiul 
tratatelor. Statele membre adresează Comisiei notificări prompte și periodice privind deficitele lor 
prevăzute și realizate, precum și nivelul datoriilor lor. 

Articolul 4 

Datele statistice utilizate pentru aplicarea prezentului protocol sunt furnizate de Comisie.
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