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nr. 2007/124/CE, EUROATOM a Consiliului, COM (2013)580 
 

 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura de 

lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 05.09.2013 pentru 
verificarea conformării cu principiului subsidiarităţii a propunerii de Decizie a Consiliului de 
abrogare a Deciziei nr. 2007/124/CE, EUROATOM a Consiliului, COM (2013)580. 

Actuala propunere vine în contextul actualelor negocieri europene privind Cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020 şi propune, în cadrul general al Fondului pentru securitate 
internă, instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea 
criminalităţii şi gestionarea crizelor (FSI – Poliţie). 

 Acesta se află în curs de negociere şi va oferi sprijin financiar pentru cooperarea 
poliţienească, schimbul de informaţii şi accesul la informaţii, prevenirea şi lupta împotriva 
criminalităţii transfrontaliere şi a criminalităţii grave şi organizate, inclusiv împotriva terorismului, 
protecţia populaţiei şi a infrastructurii critice, împotriva incidentelor legate de securitate şi 
gestionarea eficace a riscurilor şi a crizelor legate de securitate.  

În consecinţă, programele specifice „Prevenirea si combaterea infracţionalităţii” (ISEC) şi 
„Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de 
securitate” (CIPS) de furnizare a unui sprijin financiar pentru acest domeniu de politică în 
conformitate cu cadrul multianual 2007-2013, trebuie să fie abrogate începând de la 1 ianuarie 
2014, sub rezerva normelor tranzitorii. 
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Temeiul juridic al prezentei propuneri de abrogare sus-menţionate a Consiliului îl reprezintă 
articolul 352 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi articolul 203 din Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice. 

Analizând textul reglementării,  membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci constată că  
propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii şi de 
asemenea  propunerea aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive Uniunii Europene. 

  
Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 

08.10.2013, a hotărât cu unanimitatea membrilor  prezenţi la dezbatere, că propunerea este 
conformă cu principiul subsidiarităţii. 
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