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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 Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind îngheţarea şi confiscarea produselor provenite din 
săvârşirea de infracţiuni în Uniunea Europeană, COM(2012) 85. 
         Membrii Comisiei au examinat  propunerea de directivă menţionată, în şedinţa din 
3 aprilie 2012. 

În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au constatat faptul că Propunerea vizează facilitarea misiunii autorităților 
statelor membre de a confisca și recupera profiturile realizate de infractori din 
activitățile grave de criminalitate organizată transfrontalieră. Aceasta urmărește să 
combată stimulentul financiar care instigă la comiterea de infracțiuni, să protejeze 
economia licită împotriva infiltrărilor rețelelor infracționale și corupției și să restituie 
profiturile provenite din activitățile infracționale autorităților publice care furnizează 
servicii cetățenilor. De asemenea, răspunde contextului economic actual caracterizat de 
o criză financiară și de o încetinire a creșterii economice care generează noi oportunități 
pentru grupările infracționale, accentuează vulnerabilitatea economiei și a sistemului 
financiar și creează noi provocări pentru autoritățile publice în ceea ce privește 
finanțarea nevoilor crescânde în materie de servicii sociale și de asistență. 

Prin urmare, toate statele membre ar trebui să dispună de un sistem eficient de 
înghețare, gestionare și confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, 
susținut de un cadru instituțional adecvat și de resursele umane și financiare necesare. 
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În privinţa respectării principiului subsidiarităţii, articolul 67 din TFUE prevede 
că Uniunea oferă cetățenilor un nivel ridicat de securitate prin prevenirea criminalității 
și prin combaterea acestui fenomen. Confiscarea activelor provenite din săvârșirea de 
infracțiuni este recunoscută din ce în ce mai mult ca un instrument esențial de combatere 
a criminalității organizate, un fenomen care, foarte adesea, are un caracter transnațional 
și, prin urmare, trebuie contracarat pe baze comune. Prin urmare, UE este mai în măsură 
decât statele membre în mod individual să reglementeze înghețarea și confiscarea 
activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni . 

Din numărul total de 22 de deputaţi ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au fost prezenţi majoritatea membrilor. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că 
Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
îngheţarea şi confiscarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni în 
Uniunea Europeană, COM(2012) 85, respectă principiul subsidiarităţii.  
  
 
 
 

Preşedinte, 

Costică Canacheu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier parlamentar George Cucu 
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