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Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în privinţa 
anumitor dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite             

state membre care se confruntă sau sunt amenințate cu dificultăți grave în 
privinţa stabilităţii lor financiare 

 E  41/2011-s, COM(2011) 481 
 

 
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 
prevederilor Tratatului de la Lisabona,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 
fost sesizată, la data de  06.09.2011, pentru verificarea conformării  principiului 
subsidiarităţii a Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în privinţa 
anumitor dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite  state membre 
care se confruntă sau sunt amenințate cu dificultăți grave în privinţa stabilităţii lor 
financiare, COM(2011) 481, BPI-70/ E-s 2011. 

 
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: 

 
1. constată că propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul controlului 

parlamentar al subsidiarităţii  
2. menţionează că obiectivul propunerii de modificare este, ca pe baza 

creşterii ratei de contribuţie a FEADR, să se faciliteze în continuare 
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accelerarea utilizării programului de asistenţă financiară, pentru a 
stimula competitivitatea ţărilor cele mai grav afectate în urma crizei 
financiare – contribuind în acest mod la redresarea / creşterea economică 
a spaţiului rural respectiv creşterea contribuţiei comunitare a FEADR  
pentru anii 2011 şi anul 2012 de la 80% la 85% sau 95% doar pentru  
perioada de criză financiară. 

3. propunerea nu implică creşteri ale bugetului comunitar 
4. facilitatea vizează statele membre care au fost cel mai grav afectate de 

criză printre care să România şi este valabilă pentru anul 2011 şi 2012 
5. măsurile propuse de Comisie pentru modificarea Regulamentului (CE) 

nr.1698/2005 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 europene. 

 
În şedinţa din data de 18 octombrie 2011, deputaţii Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, în prezenţa reprezentanţilor Direcţiei de drept comunitar din cadrul 
Camerei Deputaţilor, au dezbătut proiectul legislativ şi punctul de vedere al 
Guvernului şi au constatat că Propunerea de Regulament al Parlamentului European 
şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în 
privinţa anumitor dispoziţii referitoare la gestiunea financiară, apreciază necesară 
formularea unei poziţii naţionale pertinente care să fie activ susţinută de România pe 
durata negocierilor. 

Propunerea de regulament menţionată mai sus respectă atât principiul 
subsidiarităţii cât şi principiul proporţionalităţii.  

 
 
 
 
 
 
 
V I C E P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
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