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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti ,          
Nr.  22/ 220/ 12.06.2013 

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

PROCES VERBAL  
 

asupra  Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea 
financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de 
dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară,precum și la normele 

privind dezangajarea pentru anumite state membre 
E 58-s/2013-COM (2013) 301 

 
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 28 mai 2013, pentru 
verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii a  Propunerii de REGULAMENT 
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite 
dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt 
afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor 
financiară,precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre E 
58-s/2013-COM (2013) 301. 

 
Propunerea legislativă are în vedere prelungirea termenului de rambursare 

până la sfârșitul perioadei 2007-2013 pentru cheltuielile nou declarate cu o sumă mai 
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mare, calculată prin suplimentarea cu zece puncte procentuale a ratelor de cofinanțare 
aplicabile axei prioritare.  

Totodata, se propune prelungirea cu un an a perioadei de dezangajare 
automată a angajamentelor aferente anilor 2011 și 2012 pentru România și Slovacia. 

 
Propunerea respectă principiul subsidiarității în măsura în care aceasta are 

ca scop să ofere sprijin sporit, prin intermediul fondurilor structurale și al Fondului de 
coeziune, anumitor state membre care se confruntă cu dificultăți grave, în special în 
ceea ce privește creșterea economică și stabilitatea financiară, precum și cu o 
deteriorare a situației deficitului și datoriei lor, cauzate și de conjunctura economică 
și financiară internațională. În acest context, este necesar să se stabilească, la nivelul 
Uniunii, un mecanism temporar care să permită Comisiei majorarea rambursării pe 
baza cheltuielilor certificate în cadrul fondurilor structurale și al Fondului de 
coeziune. Propunerea respectă principiul subsidiarității și în măsura în care oferă mai 
mult timp anumitor state membre să își cheltuiască angajamentele pentru 2011 și 
2012.  

Față de cele mai sus prezentate, Comisia buget, finanțe și bănci, în ședința 
din data de 11 iunie 2013, a hotărât cu majoritatea membrilor prezenți la dezbatere, 
că propunerea de regulament este conformă cu principiul subsidiarității. 

 
 
 
 
 
 

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 
 


