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 Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti ,           2011 

Nr.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite 

state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel 
de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară 

 
 

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 06.09.2011, pentru 
verificarea conformării cu principiul susbidiarităţii a Propunerii de REGULAMENT 
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI  de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite 
dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se 
confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la 
stabilitatea lor financiară, COM (2011)482/E 42/2011-s. 

 
Analizând textul reglementării, documentul de lucru al serviciilor 

Comisiei Europene privind analiza de impact, precum şi argumentele Guvernului, 
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membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci prezintă prezenta propunere de 
regulament care urmăreşte următoarele obiective: 

 
1. modificarea articolului 77 din regulamentul general pentru a se permite 

Comisiei să efectueze plăţi mai mari către şase ţări, printre care şi România, care au 
primit asistenţă financiară în afara MESF (mecanismul european de stabilizare 
financiară), la cererea acestora, pe parcursul perioadei în care acestea beneficiază de 
intervenţia mecanismelor de sprijin, fără a modifica fondurile globale care le sunt 
alocate în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013; 

2. statele membre vor dispune astfel de resurse financiare suplimentare în acest 
moment critic, ceea ce va înlesni continuarea punerii în aplicare a programelor pe 
teren; 

3. majorarea va fi calculată prin suplimentarea cu zece puncte procentuale a 
ratelor de cofinanţare aplicabile axei prioritare a programelor în cazul cheltuielilor lor 
certificate recent, declarate pe parcursul perioadei în cauză. Această majorare nu va 
impune cerinţe financiare suplimentare bugetului global, deoarece suma totală alocată 
din fonduri ţărilor şi programelor în cauză pentru perioada respectivă nu se va 
modifica; 

4.  este o măsură temporară, care va înceta să se aplice după ce statul membru 
părăseşte mecanismul de sprijin; 

5. propunerea arată dorinţa Comisiei de a sprijini eforturile depuse de statele 
membre pentru a face faţă crizei financiare. Modificarea va oferi statelor membre în 
cauză fondurile necesare pentru a sprijini proiecte şi procesul de redresare a 
economiei. 
 

Analizând textul reglementării, documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei Europene privind analiza de impact, precum şi argumentele Guvernului, 
membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 18 octombrie 
2011 au apreciat că propunerea de Regulament nr.1083/2006 respectă principiul 
subsidiarităţii în măsura în care are ca scop să ofere un sprijin sporit, prin 
intermediul fondurilor structurale şi al Fondului de coeziune, anumitor state membre 
care întâmpină dificultăţi majore, în special probleme în ceea ce priveşte creşterea lor 
economică şi stabilitatea financiară precum şi o deteriorare a situaţiei deficitului şi 
datoriei lor, cauzată şi de conjunctura economică şi financiară internaţională.  

În acest context, este necesar să se stabilească, la nivelul Uniunii 
Europene, un mecanism temporar care să permită Comisiei Europene majorarea 
rambursării pe baza cheltuielilor certificate în cadrul fondurilor structurale şi al 
Fondului de coeziune. 

 
De asemenea, respectă şi  principiul proporţionalităţii. Prezenta 

propunere este, într-adevăr, proporţională, deoarece oferă un sprijin sporit din 
fondurile structurale şi din Fondul de coeziune statelor membre care se confruntă cu 
dificultăţi sau sunt ameninţate de dificultăţi grave, cauzate de evenimente 
excepţionale, situate în afara controlului lor şi care se încadrează în condiţiile 
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prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului (de instituire a unui 
mecanism european de stabilizare financiară), sau statelor membre care se confruntă 
cu dificultăţi ori care sunt serios ameninţate de dificultăţi în ceea ce priveşte balanţa 
de plăţi şi care se încadrează în condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului. 

 
Măsurile propuse de modificare a Regulamentului 1083/2006 vor 

constitui un beneficiu net pentru România ţinând seama de actualele presiuni asupra 
bugetului naţional, precum şi de posibilitatea evitării dezangajării automate a unor 
fonduri comunitare. 

Luând în considerare situaţia actuală şi prelungirea efectelor crizei 
financiare şi economice, trebuie analizată oportunitatea şi posibilitatea solicitării 
introducerii în considerente a Deciziei Consiliului 2011/288/EU de acordare de 
asistenţă financiară comunitară pe termen mediu României pentru a putea beneficia 
de prevederile propunerii de regulament nu numai retroactiv, ci şi pe perioada iunie 
2011- 31 martie 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
V I C E P R E Ş E D I N T E,                           S E C R E T A R, 
 
    Adrian Henorel NIŢU                                      Nicolae BUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Luminiţa Ghiorghiu 
 
 


