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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

 

  

 

PROIECT DE OPINIE 

 

privind propunerea de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 

mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate în scopul 

de a aborda provocările actuale în materie de migraţie, fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la adresa 

securităţii 

COM (2018) 708 

  

În conformitate cu prevederile art. 170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond asupra 

propunerii de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind mobilizarea 

Instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda 

provocările actuale în materie de migraţie, fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la adresa securităţii - COM 

(2018) 708, transmisă cu adresa nr. 17/E/ din 07.11.2018  şi înregistrată cu nr. 4c-2/930/16.11.2018. 

 

Propunerea de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI are caracter 

nelegislativ. În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, se 

mobilizează Instrumentul de flexibilitate pentru a se furniza suma de 1.009.839.138 euro sub formă de 

credite de angajament înscrise la rubrica ”Securitatea și cetățenia”, cu scopul de a fi finanțate măsuri 

menite să abordeze provocările actuale în materie de migrațiune, fluxuri de refugiați și amenințări la 

adresa securității. 

 

Luând în considerare Fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană, 

 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în conformitate cu prevederile art. 172 alin. (1) şi ale art. 

173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, adoptă prezentul proiect de opinie: 

 

 Ia act că această alocare financiară are drept scop finanțarea sprijinului pentru măsurile de 

gestionare a crizei migrației, refugiaților și securității în cadrul UE. 

 

 Ia la cunoștință de mobilizarea Instrumentului de flexibilitate al UE în vederea finanțării de 

cheltuieli identificate precis și care nu pot fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

                                                                Bucureşti, 27.11.2018 

                                                   Nr. 4c-2/ 930 

alexandra.nistor
New Stamp



 2/2 
 

mai multe rubrici ale Cadrului financiar multianual actual (2014-2020) al Uniunii, în conformitate cu 

prevederile articolului 11 din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului UE și cu punctul 12 din Acordul 

interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană a 

act de necesitatea acţiunii întreprinse la nivelul Uniunii Europene (UE) de a reforma sistemul de 

impozitare a societăților, având în vedere că există întreprinderi care desfăşoară activităţi transfrontaliere 

și trebuie să respecte 28 de sisteme fiscale divergente în materia impozitului pe societăţi; 

 

  Ia notă de faptul că pentru atingerea unui acord viabil privind viitorul Cadru financiar 

multianual (CFM) pentru 2021-2027 pe parcursul anului 2019, acord care să se bazeze pe respectarea 

principiului unității bugetare. Acest principiu trebuie avut în vedere pentru definirea viitorului CFM 2021-

2027 în vederea sporirii transparenței și controlului democratic asupra finanțelor UE; 

 

 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 27.11.2018, având prezenţi 22 

deputaţi din numărul total de 25, a hotărât cu unanimitate de  voturi să adopte prezentul document care va 

fi transmis Comisiei pentru afaceri europene, conform normelor în vigoare, pentru finalizarea procedurii 

de examinare parlamentară. 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Iuliu NOSA 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Alexandra Nistor 

 

 

 

 

 


