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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti ,          
Nr. 22/ 185/05.06.2013 

 
 
 
           Comisiei de afaceri europene, domnului  Președinte Ovidiu Ioan SILAGHI 
       
            Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
            Direcţiei de drept comunitar 
 
 
          

PROCES VERBAL  
 

asupra Propunerii de Regulament COM (2013) 245 final, privind Fondul 
european pentru pescuit si afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al 
Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului  

privind politica maritima integrata] 
E 47-s/2013-COM (2013) 245 

 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 

procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, la data de 9 mai 2013, pentru verificarea 
conformării cu principiul subsidiarităţii a Propunerii de Regulament COM (2013) 245 
final, privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime [de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 
861/2006 al Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului 
privind politica maritima integrata]. 

 
În şedinţa din data  04 iunie 2013, membrii Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci,  analizând textul propunerii de regulament, documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei Europene privind analiza de impact, precum şi argumentele 
Guvernului, au constatat următoarele: 

 

 

luminita.ghiorghiu
Original



 2 

Prezenta propunere de Regulament are ca obiectiv modificarea în paralel a 
doua propuneri de acte legislative ale Comisiei aflate în prezent în discuţie la nivel 
european, şi anume: Propunerea de Regulament privind Fondul European pentru 
pescuit si afaceri maritime (EMFF) [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului si a 
Regulamentului nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată]” 
care a fost adoptata de Comisie la 2 decembrie 2011 şi respectiv, propunerea de 
regulament COM (2011) 615 final de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
FEDER, FSE, Fondul de coeziune, FEADR şi EMFF şi a unor dispoziţii generale 
privind fondurile politicii de coeziune], prezentata de Comisie la 6 octombrie 2011. 

Propunerea iniţială de regulament privind EMFF urmăreşte alinierea 
sistemului de gestionare şi control pentru EMFF cu reglementările propuse pentru 
FEADR, dat fiind faptul ca aceleaşi autorităţi gestionează ambele fonduri şi ar avea 
de câştigat de pe urma armonizării acestora. Însa, examinările ulterioare din cadrul 
grupului de lucru pentru pescuit din cadrul Consiliului au arătat ca statele membre au 
rezerve în privinţa schimbării sistemului de gestiune şi control şi o gestiune 
financiară al EMFF propus de Comisie care în perioada de programare precedentă 
(2000-2006) şi în cea actuală (2007-2013) a funcţionat conform modalităţilor stabilite 
în cadrul politicii de coeziune.  

O aliniere strânsă a sistemelor de punere în aplicare a EMFF la cele 
propuse pentru politica de coeziune în modul propus va contribui la armonizarea şi 
coerenţa normelor aplicabile acestor diferite fonduri (FEDER, FSE, Fondul de 
coeziune si EMFF). Aceasta se bazează pe experienţa obţinută în perioadele de 
programare anterioare şi facilitează o tranziţie lină de la o perioadă de programare la 
alta. 

Urmare a analizei de oportunitate elaborate membrii comisiei de buget, 
finanțe și bănci consideră că propunerea legislativă analizată este de un real interes 
pentru simplificarea legislaţiei UE în domeniu, cât şi a implementării Fondurilor 
pentru pescuit în România. În acest context este utilă implicarea instituţiilor 
responsabile şi participarea activă la grupurile de lucru din Consiliu şi Comisie, acolo 
unde se dezbate acest subiect, ca parte a exerciţiului de simplificare. 

 Din punct de vedere juridic propunerea în cauză respectă principiul 
proporţionalităţii şi cel al subsidiarităţii.  

 
 

P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
 

                Gheorghe DRAGOMIR                    Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
Consilier parlamentar,  
Luminiţa Ghiorghiu 
 


