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Proces-Verbal 

COM (2011) 934 

 
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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 
sesizată  pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii cu 
Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind un mecanism al Uniunii de protecţie civilă, COM (2011) 934. 

Membrii Comisiei au examinat  propunerea de Decizie a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind un mecanism al Uniunii de protecţie civilă, în 
şedinţa din 28 februarie 2012. 

În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au constatat faptul că Propunerea instituie un mecanism 
de protecţie civilă la nivelul Uniunii pentru a sprijini, coordona şi suplimenta 
acţiunile statelor membre în materie de protecţie civilă pentru îmbunătăţirea 
eficienţei sistemelor de prevenire, pregătire şi răspuns în caz de dezastre 
naturale şi provocate de om.  

 Mecanismul a fost instituit deoarece dezastrele majore pot depăşi 
capacităţile de răspuns ale oricărui stat membru, care nu mai poate acţiona pe 
cont propriu. Măsurile UE în acest domeniu implică gestionarea situaţiilor cu o 
componentă transnaţională/multinaţională pronunţată, care necesită în mod 
obligatoriu coordonarea generală şi acţiunea concertată, depăşind nivelul 
naţional. Activitatea comună de prevenire şi gestionare a riscurilor poate 
înregistra progrese mai rapide datorită schimbului de experienţă şi coerenţei 
sporite la nivelul UE. 

Luând în considerare beneficiile cu privire la reducerea pierderilor de 
vieţi omeneşti şi a daunelor cauzate mediului, economice şi materiale, 
propunerea are în mod clar o valoare adăugată europeană. Aceasta permite 
statelor membre să contribuie în mod mai eficient la asistenţa acordată de UE 
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în cadrul mecanismului şi să beneficieze de coordonare şi cooperare 
îmbunătăţite. Propunerea ar optimiza nivelul de pregătire pentru dezastre de 
mare amploare şi ar crea o politică mai coerentă de gestionare a riscurilor în 
caz de dezastre. 

Din numărul total de 22 de  membri ai Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională au participat la şedinţă 13 deputaţi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, doamna Claudia 
Big, consilier în Departamentul coordonare poziţii piaţă internă, Ministerul 
Afacerilor Europene şi Doamna Nuşa Coman – Director General Adjunct, 
Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi că Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind un mecanism al Uniunii de protecţie civilă, COM (2011) 934, respectă 
principiul subsidiarităţii.  
  
 
 
 

Preşedinte, 

Costică Canacheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier parlamentar George Cucu 
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