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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Bucureşti, 21 februarie 2011 
Nr. 32/40  
 
 

Proces-Verbal 

COM (2011) 750; COM (2011) 751; COM (2011) 752; COM (2011) 753 

 
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 
Normele privind instrumente financiare ale Uniunii Europene în cadrul 
spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, respectiv,  

a)  Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 
AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate 
internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe 
şi vize; COM (2011) 750. 

b) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ŞI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru azil şi migraţie; 
COM(2011) 751;  

c) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul 
pentru azil şi migraţie şi instrumentul de sprijin financiar pentru 
cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi 
gestionarea crizelor; COM (2011) 752;  

d) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ŞI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate 
internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea 
poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea 
crizelor; COM(2011) 753; 
            Membrii Comisiei au examinat  cele patru propuneri de regulament, 
cuprinse în pachetul de „Norme privind instrumente financiare ale 
Uniunii Europene în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie”, 
în şedinţa din 28 februarie 2012. 
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   În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au constatat faptul că gestionarea fluxurilor migratorii şi a 
ameninţărilor la adresa securităţii reprezintă aspecte care nu pot fi abordate 
de statele membre acţionând singure. Bugetul UE este unul dintre 
instrumentele-cheie ale Uniunii pentru a aborda aceste dificultăţi. În plus, în 
acele domenii, Comisia consideră că există o valoare adăugată evidentă în 
mobilizarea bugetului UE.  

 În acest sens principiul solidarităţii şi al distribuirii echitabile a 
responsabilităţilor între statele membre se află la baza politicilor comune 
privind azilul, migraţia şi frontierele externe. 

 Astfel, în domeniul Fondului pentru azil şi migraţie, prevăzut în COM 
(2011) 751, obiectivul regulamentului, şi anume contribuirea la o gestionare 
eficace a fluxurilor de migraţie în UE în spaţiul de libertate, securitate şi 
justiţie, în conformitate cu politica comună în domeniul azilului, al protecţiei 
subsidiare şi al protecţiei temporare şi cu politica comună în domeniul 
imigraţiei, nu poate fi suficient realizat de statele membre şi poate fi 
realizat mai bine la nivelul UE. 

În privinţa Fondului pentru azil şi migraţie: considerentul (16) din 
preambul precizează că fondul urmează a sprijini statele membre în stabilirea 
unor strategii care să organizeze migraţia legală, îmbunătăţind capacitatea 
acestora de a elabora, a pune în aplicare, a monitoriza şi a evalua, în general, 
toate strategiile, politicile şi măsurile în materie de imigraţie şi integrare a 
resortisanţilor ţărilor terţe, inclusiv instrumentele juridice ale Uniunii. Fondul 
ar trebui să sprijine, de asemenea, schimbul de informaţii, schimbul de cele 
mai bune practici şi cooperarea între diferitele departamente ale 
administraţiei, precum şi cu alte state membre.  

În privinţa „Instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea 
poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea 
crizelor”, membrii comisiei au luat act de faptul ca, in conformitate cu 
prevederile considerentului (22) din preambul: „Întrucât obiectivele 
prezentului regulament, în principal consolidarea coordonării şi cooperării 
între autorităţile de asigurare a aplicării legii, prevenirea şi combaterea 
criminalităţii, protejarea populaţiei şi infrastructurii critice împotriva 
incidentelor legate de securitate, consolidarea capacităţii statelor membre şi a 
Uniunii de gestionare eficientă a riscurilor şi a situaţiilor de criză legate de 
securitate nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre 
şi pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii […]”. 

Referitor la „Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere şi 
vize”, se reţine că „dat fiind că Uniunea Europeană este într-o poziţie 
mai bună decât statele pentru a pune la dispoziţie un cadru pentru 
exprimarea solidarităţii Uniunii în ceea ce priveşte controlul la 
frontieră, politica în domeniul vizelor şi gestionarea fluxurilor de migraţie, 
precum şi pentru a oferi o platformă pentru dezvoltarea sistemelor informatice 
comune care stau la baza acestor politici, sprijinul financiar acordat în temeiul 
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prezentului regulament contribuie, în special, la consolidarea capacităţilor 
naţionale şi europene în aceste domenii”. 

Astfel, „având în vedere că obiectivul prezentului regulament, şi anume 
asigurarea solidarităţii şi a împărţirii responsabilităţii între statele membre şi 
Uniune în ceea ce priveşte gestionarea frontierelor externe şi politica în 
domeniul vizelor, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele 
membre şi pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii […]”. 

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 propunerile legislative europene cuprinse în pachetul de „Norme 
privind instrumente financiare ale Uniunii Europene în cadrul spaţiului 
de libertate, securitate şi justiţie” respectă principiul subsidiarităţii.  
  
 
 
 

Preşedinte, 

Costică Canacheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier parlamentar George Cucu 
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