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În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 
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 cu adresa nr. 21/E, la data de 
05.09.2013, pentru verificarea conformării principiului subsidiarităţii a  propunerii 
de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE)  nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de 
Solidaritate  al Uniunii Europene. 

 
Obiectivul principal al prezentei propuneri urmăreşte îmbunătăţirea 

funcţionării Fondului de solidaritate, astfel încât acest instrument să reacţioneze mai 
repede şi să fie mai vizibil pentru cetăţeni, să devină mai uşor de utilizat, iar 
dispoziţiile sale să fie mai clare. Propunerea completează şi o propunere referitoare la 
modalităţile de punere în aplicare a clauzei de solidaritate. 

 
Analizând textul propunerii, membrii Comisiei constată că aceasta are 

caracter legislativ şi face obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii. 
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La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a participat, în calitate 
de invitat, doamna Mihaela Popescu – Secretar I în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe. 

 
Doamna Mihaela Popescu a informat Comisia că de la crearea Fondului de 

solidaritate în anul 2002, acesta a reacţionat în cazul a 52 de catastrofe din întreaga 
Europă, inclusiv cutremure, incendii de pădure, secete, furtuni şi inundaţii, iar cu  
peste 3,2 miliarde de euro, au fost sprijinite 23 de ţări. 

Fondul intervine doar în cazurile în care capacitatea unei țări afectate de o 
catastrofă de a face față singură situației este insuficientă. Obiectivul nu este de a 
aborda catastrofele la nivelul UE, ci de a acorda țărilor afectate ajutoare financiare 
pentru a le ajuta să suporte sarcina financiară generată de o catastrofă naturală. 

Doamna Mihaela Popescu a menționat că principiul subsidiarităţii 
urmăreşte două obiective:  

- permite Uniunii să acţioneze în cazul în care o problemă nu poate fi 
soluţionată în mod corespunzător de acţiunea individuală a statelor; 

- urmăreşte să întărească autoritatea statelor membre în acele domenii care 
nu pot fi abordate cu mai multă eficacitate printr-o acţiune la nivelul Uniunii. Scopul 
este de a  aduce procesul decizional din Uniune cât mai aproape de cetăţean 

 
Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 

din data de 08.10.2013,  a hotărât, cu unanimitate de voturi, că  propunerea de 
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de 
Solidaritate  al Uniunii Europene  este conformă cu principiul subsidiarităţii 
conform alin. (3) al art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). 
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