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DECIZIA COMISIEI
din 10.8.2015
de aprobare a Programului național al României pentru sprijin din Fondul pentru
securitate internă pentru perioada 2014-2020
(NUMAI TEXTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ESTE AUTENTIC)

COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și
integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească,
prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor1, în special articolul 14
alineatul (7),
întrucât:
(1)

La 2 septembrie 2014, România a transmis, prin intermediul sistemului de schimb
electronic de date al Comisiei (SFC2014), o propunere de Program național de sprijin
din Fondul pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020.

(2)

Dialogul politic cu România menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE)
nr. 514/2014 a avut loc la 27 iunie 2013. Rezultatele dialogului sunt consemnate în
procesul-verbal convenit din data de 26 septembrie 2013.

(3)

Propunerea de program național a fost întocmită de România cu implicarea
parteneriatului menționat la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

(4)

Programul național cuprinde toate elementele menționate la articolul 14 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

(5)

Având în vedere explicația detaliată furnizată de România în programul național, este
oportun să i se permită României să deroge de la procentajul minim pentru alocarea
resurselor prevăzut la articolul 6 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului2 pentru obiectivul menționat
la articolul 9 alineatul (2) literele (c), (d), (e) și (f) din regulamentul respectiv.

(6)

În temeiul articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, Comisia a
formulat observații la 3 octombrie 2014, 18 decembrie 2014, 27 februarie 2015,
28 aprilie 2015, 24 iunie 2015 și 24 iulie 2015. România a furnizat Comisiei toate
informațiile suplimentare necesare la 7 noiembrie 2014, 20 ianuarie 2015, 27 martie
2015, 15 mai 2015 și 29 iunie 2015 și a modificat programul național în consecință.
Programul modificat a fost prezentat Comisiei la 28 iulie 2015.
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(7)

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 84 din
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului3, precum și un angajament juridic în sensul articolului 85 din regulamentul
menționat anterior.

(8)

Ar trebui indicată valoarea maximă a contribuției la programul național al României
din Fondul pentru securitate internă, inclusiv defalcarea între suma de bază și suma
suplimentară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Se aprobă Programul național al României de sprijin din Fondul pentru securitate internă
pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2020, astfel cum a fost prezentat în versiunea
sa finală la 28 iulie 2015.
Articolul 2
1. Contribuția maximă din Fondul pentru securitate internă la programul național al României
se stabilește la 98 481 673 EUR, urmând să fie finanțată din bugetul general al Uniunii astfel:
(a)

linia bugetară 18 02 01 01: 61 331 568 EUR

(b)

linia bugetară 18 02 01 02: 37 150 105 EUR

2. Contribuția maximă din linia bugetară 18 02 01 01 se compune din:
(a)

o sumă de bază în valoare de 61 151 568 EUR, alocată în conformitate cu anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 515/2014;

(b)

o sumă suplimentară în valoare de 180 000 EUR pentru acțiunea specifică, alocată în
conformitate cu articolul 7 din regulamentul menționat anterior.
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Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie
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Articolul 3
Prezenta decizie se adresează României.
Adoptată la Bruxelles, 10.8.2015.

Pentru Comisie
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membru al Comisiei
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