Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Născut la León, Spania, în 1962.

Studii:
Diplomă în drept, Universitatea Complutense din Madrid, 1985. Diplomă în economie și în
administrarea afacerilor, UNED, 1989. Master în drept la Facultatea de Drept a Universită ții Harvard
și absolvent al Programului de studii fiscale internaționale (International Tax Program) din cadrul
Universității Harvard, 1992.
Experiență profesională:
Cadru didactic universitar în domeniul finanțelor publice la Facultatea de Drept a Universității
Complutense din Madrid, în perioada 1993-1995. A susținut, de asemenea, cursuri pe teme fiscale la
Școala de Finanțe Publice a Ministerului Afacerilor Economice și Finanțelor din Spania.
În 1986, domnul Tomé Muguruza a devenit inspector de finan țe publice, iar în 1988 și în 1989 a
ocupat funcția de inspector fiscal la oficiul de administrare fiscală din La Coruña. Ulterior, domnul
Tomé Muguruza a devenit coordonator pentru fiscalitatea întreprinderilor în cadrul Direcției
Generale Impozitare, reprezentând guvernul spaniol în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului și ale
Comisiei. În perioada 1995-1996, a fost membru al Tribunalului Economico-Administrativ din Madrid.
Din 1996 până în 2000, domnul Tomé Muguruza și-a desfășurat activitatea în cadrul Cabinetului
prim-ministrului spaniol, mai întâi în calitate de director al Departamentului pentru afaceri
economice și sociale (furnizând prim-ministrului asistență și consiliere pe teme legate de afacerile
economice naționale și internaționale, inclusiv în ceea ce privește pregătirea reuniunilor Consiliului
European), iar ulterior în calitate de director al Oficiului bugetar al prim-ministrului, cu rang de
subsecretar (furnizând prim-ministrului asistență în materie de formulare a politicii bugetare și de
monitorizare a bugetelor publice).
În perioada 2000-2002, domnul Tomé Muguruza a deținut funcția de secretar de stat pentru
telecomunicații și societatea informațională în cadrul Ministerului Științei și Tehnologiei.
În 2002, domnul Tomé Muguruza și-a reluat activitatea în cadrul Cabinetului prim-ministrului spaniol,
în calitate de director al Departamentului pentru cercetare și comunicare politică, și a ocupat, de
asemenea, funcția de secretar general al FAES (Fundația pentru Analiză și Studii Sociale).
A fost ales de trei ori membru în Camera Deputaților (a opta, a noua și a zecea legislatură) (în 2004,
2008 și 2011). A fost membru al comisiilor pentru economie și finanțe, bugete și știință și tehnologie.
De asemenea, a fost numit de partidul politic din care făcea parte în funcția de purtător de cuvânt pe
teme financiare în cadrul Comisiei pentru economie și finanțe din Camera Deputaților.
Domnul Baudilio Tomé Muguruza a devenit membru al Cur ții de Conturi Europene la 1 martie 2012 și
își desfășoară activitatea în cadrul Camerei IV „Venituri, cercetare și politici interne și instituții și
organe ale Uniunii Europene”.

