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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Comisia propune acordarea unei sume de 100 de milioane EUR Republicii Moldova sub 

formă de împrumuturi (60 de milioane EUR) și granturi (40 de milioane EUR). UE acordă 

totodată alte tipuri de asistență financiară prin intermediul sprijinului bugetar relansat în 

decembrie 2016 (45,3 milioane EUR acordate) în urma unui acord cu FMI.  

 

Cea mai recentă asistență macrofinanciară (AMF) acordată Republicii Moldova a fost de 

90 de milioane EUR, sub formă de granturi în perioada 2010-2012. Ceilalți beneficiari ai 

AMF sunt în prezent Armenia, Georgia, Iordania, Republica Kârgâzstan, Libanul, Tunisia și 

Ucraina. 

 

Dată fiind situația economică dificilă din Moldova și date fiind alegerile parlamentare care 

vor avea loc în curând în această țară (în noiembrie 2018), ar fi în interesul UE să sprijine 

programul de reformă al actualului guvern moldovean acordând AMF conform calendarului 

propus (2017-2018). Condiționalitatea legată de AMF oferă, la rândul ei, o pârghie utilă 

pentru a face presiuni în vederea implementării reformelor, în special în contextul necesității 

consolidării principiului „mai mult pentru mai mult” în ceea ce privește asistența acordată de 

UE țărilor sale vecine, ținând cont de ultimele evoluții din Moldova. Într-adevăr, raportul 

CE/SEAE din martie 2017 privind punerea în aplicare a asocierii cu Republica Moldova 

evidențiază faptul că recent s-au înregistrat unele progrese prin adoptarea unei serii de 

reforme care vizează, printre altele, să reinstituie independența sistemului judiciar și să 

combată corupția. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi reformiste suplimentare pentru 

îmbunătățirea statului de drept și a mediului de afaceri, care este încă afectat de corupție 

endemică, precum și de lipsa de coerență în elaborarea politicilor; de asemenea, este nevoie 

de măsuri ferme de punere în aplicare pentru a obține rezultate concrete pentru cetățenii 

Republicii Moldova. 

 

Frauda bancară dezvăluită în 2014, în cadrul căreia mai mulți lideri moldoveni, inclusiv fostul 

prim-ministru Filat, sunt acuzați că ar fi încasat ilegal 1 miliard EUR (17 % din PIB-ul acelui 

an) de la trei bănci (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), face posibil ca o parte a 

fondurilor UE (561 de milioane EUR în perioada 2007-2013) să nu fi avut impactul dorit. Un 

posibil efect ar fi ca UE să fie în prezent nevoită să sprijine Moldova pentru ca aceasta să 

compenseze pierderile cauzate de fraudă. În plus, frauda a contribuit la reducerea 

semnificativă a încrederii moldovenilor în UE. 

 

Prin urmare, amendamentele propuse de Comisia pentru afaceri externe vizează: 

 

1. sublinierea unor principii democratice cheie care ar trebui consolidate (de exemplu 

independența sistemului judiciar și o presă liberă, independentă și pluralistă) și întărirea 

dispozițiilor privind combaterea corupției și fraudei (și anume, implementarea eficace a 

acestor măsuri), cu o condiționalitate mai explicită legată de aceste aspecte: criterii de 

referință clare, prezentarea de rapoarte către PE, suspendarea plăților în absența progreselor; 

 

2. asigurarea unei implicări suficiente a PE, îndeosebi în pregătirea memorandumului de 

înțelegere esențial, care va conține detaliile condiționalității pentru plata AMF.  

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1484235140640&uri=CELEX:32010D0938
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă 

în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În urma numirii la începutul anului 

2016 a unui nou guvern și a unui nou 

guvernator al Băncii Centrale, autoritățile 

au dat dovadă de un angajament reînnoit de 

a avansa cu reformele politice necesare și 

de a găsi soluții la provocările legate de 

guvernanța țării în sectorul financiar și în 

domeniul gestionării finanțelor publice. 

(3)  În urma numirii la începutul anului 

2016 a unui nou guvern și a unui nou 

guvernator al Băncii Centrale, autoritățile 

au dat dovadă de un angajament reînnoit de 

a avansa cu reformele politice necesare și 

de a găsi soluții la provocările legate de 

guvernanța țării în sectorul financiar și în 

domeniul gestionării finanțelor publice și 

au luat măsuri importante în această 

privință. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de decizie 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop 

sprijinirea restabilirii unei situații de 

finanțare externă durabile pentru Moldova, 

sprijinind astfel dezvoltarea sa economică 

și socială. 

(11) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop 

sprijinirea restabilirii unei situații de 

finanțare externă durabile pentru Moldova, 

sprijinind astfel dezvoltarea sa economică 

și socială, în special în domenii ce privesc 

guvernanța economică și independența 

sectorului judiciar. 

 

Amendamentul  3 

 

Propunere de decizie 

Considerentul 17 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să susțină 

angajamentul Moldovei față de valorile pe 

care le are în comun cu Uniunea, printre 

care democrația, statul de drept, buna 

guvernanță, respectarea drepturilor omului, 

dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, 

precum și angajamentul său față de 

principiile privind schimburile comerciale 

deschise, echitabile și reglementate. 

(17) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să susțină 

angajamentul Moldovei față de valorile pe 

care le are în comun cu Uniunea, printre 

care democrația, statul de drept, buna 

guvernanță - inclusiv o administrație 

publică răspunzătoare, transparentă și 

depolitizată, un sistem judiciar 

independent, organe de aplicare a legii 

imparțiale și eficace - respectarea 

drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, precum și o presă liberă, 

independentă și pluralistă, o economie 

socială de piață, dezvoltarea durabilă și 

reducerea sărăciei, precum și angajamentul 

său față de principiile privind schimburile 

comerciale deschise, echitabile și 

reglementate. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de decizie 

Considerentul 18 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii ar trebui să fie ca Moldova 

să respecte mecanismele democratice reale, 

printre care un sistem parlamentar 

pluripartit, și statul de drept, și să garanteze 

respectarea drepturilor omului. În plus, 

obiectivele specifice ale asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii ar 

trebui să consolideze eficiența, transparența 

și responsabilitatea sistemelor de 

gestionare a finanțelor publice, guvernanța 

și supravegherea sectorului financiar în 

Moldova și să promoveze reformele 

structurale având ca scop sprijinirea 

creșterii economice durabile și favorabile 

(18) O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii ar trebui să fie ca Moldova 

să respecte pe deplin mecanismele 

democratice reale – printre care un sistem 

parlamentar pluripartit și o separare strictă 

a puterilor – și statul de drept, inclusiv 

independența sistemului judiciar, să 

garanteze respectarea drepturilor omului, 

să sprijine presa liberă, independentă și 

pluralistă și să asigure lupta eficace 

împotriva corupției, a influenței 

oligarhiilor și a spălării de bani, precum 

și o investigație a „fraudei bancare” 

aprofundată și axată pe rezultate. În plus, 

obiectivele specifice ale asistenței 
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incluziunii, crearea de locuri de muncă și 

consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea 

condițiilor prealabile, cât și realizarea 

obiectivelor respective ar trebui 

monitorizate periodic de către Comisie și 

Serviciul European de Acțiune Externă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

macrofinanciare din partea Uniunii ar 

trebui să consolideze eficiența, transparența 

și responsabilitatea sistemelor de 

gestionare a finanțelor publice, guvernanța 

și supravegherea sectorului financiar și 

bancar în Moldova și să promoveze 

reformele structurale eficace având ca scop 

sprijinirea creșterii economice durabile și 

favorabile incluziunii, crearea de locuri de 

muncă și consolidarea bugetară. Atât 

îndeplinirea condiției prealabile, cât și 

realizarea obiectivelor respective ar trebui 

monitorizate periodic de către Comisie și 

Serviciul European de Acțiune Externă.  

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de decizie 

Considerentul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a)  Înainte de plata oricărei tranșe, 

Comisia și Serviciul European de Acțiune 

Externă ar trebui să prezinte 

Parlamentului European și Consiliului 

un raport privind gradul de respectare a 

acestei condiții prealabile și de realizare 

de progrese tangibile înspre aceste 

obiective în raport cu criterii de referință 

definite clar, în mod stringent și 

măsurabil. Condiționalitatea pentru plată 

ar trebui să fie pusă în aplicare pe deplin, 

în scopul consolidării alocării de fonduri 

bazate pe stimulente. În cazul în care 

progresele înregistrate în ceea ce privește 

atingerea obiectivelor stabilite în 

Concluziile Consiliului din 

15 februarie 2016, Programul de asociere 

UE-Republica Moldova și 

memorandumul de înțelegere sunt 

insuficiente, eliberarea tranșelor ar trebui 
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suspendată imediat. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de decizie 

Considerentul 19 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Pentru a se asigura că interesele 

financiare ale Uniunii în legătură cu 

asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii sunt protejate în mod eficient, 

Moldova ar trebui să adopte măsuri 

corespunzătoare privind prevenirea și 

combaterea fraudei, a corupției și a oricăror 

alte nereguli legate de această asistență. În 

plus, ar trebui să se adopte dispoziții care 

să prevadă efectuarea de verificări de către 

Comisie și de audituri de către Curtea de 

Conturi. 

(19) Pentru a se asigura că interesele 

financiare ale Uniunii în legătură cu 

asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii sunt protejate în mod eficient, 

Moldova ar trebui să pună pe deplin în 

aplicare măsuri corespunzătoare privind 

prevenirea și combaterea fraudei, a 

corupției și a oricăror alte nereguli legate 

de această asistență. În plus, ar trebui să se 

adopte dispoziții care să prevadă efectuarea 

de verificări de către Comisie și de audituri 

de către Curtea de Conturi. Moldova ar 

trebui să informeze în mod periodic 

Comisia cu privire la punerea în aplicare 

a asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii, comunicând, în acest context, 

toate informațiile relevante și garantând 

respectarea strictă a normelor financiare 

ale Uniunii, precum și cu privire la 

reformele legate de asistența 

macrofinanciară din partea Uniunii. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de decizie 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui gestionată de către 

Comisie. Pentru a garanta că Parlamentul 

European și Consiliul pot să urmărească 

punerea în aplicare a prezentei decizii, 

Comisia ar trebui să le informeze periodic 

(22) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui gestionată de către 

Comisie. Pentru a garanta că Parlamentul 

European și Consiliul pot să urmărească 

punerea în aplicare a prezentei decizii, 

Comisia ar trebui să le informeze periodic 
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cu privire la evoluțiile legate de asistență și 

să le furnizeze documentele relevante. 

cu privire la evoluțiile legate de asistență și 

să le furnizeze documentele relevante, 

inclusiv proiectul de memorandum de 

înțelegere. 

 

Amendamentul   8 

Propunere de decizie 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să facă obiectul 

unor condiții de politică economică, ce 

urmează a fi consemnate într-un 

memorandum de înțelegere. Pentru a se 

asigura condiții de punere în aplicare 

uniforme și din motive de eficiență, 

Comisia ar trebui să fie abilitată să 

negocieze astfel de condiții cu autoritățile 

moldovene, sub supravegherea comitetului 

reprezentanților statelor membre, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011. În conformitate cu regulamentul 

respectiv, procedura de consultare ar trebui 

să se aplice, ca regulă generală, tuturor 

cazurilor care nu sunt prevăzute în 

regulamentul respectiv. Având în vedere 

impactul potențial important al asistenței 

de peste 90 de milioane EUR, este adecvat 

să se utilizeze procedura de examinare 

pentru operațiunile care depășesc acest 

prag. Luând în considerare cuantumul 

asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii acordate Moldovei, pentru 

adoptarea memorandumului de înțelegere 

și pentru orice reducere, suspendare sau 

anulare a asistenței ar trebui să se aplice 

procedura de examinare, 

(24) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să facă obiectul 

unor condiții politice și de politică 

economică în conformitate cu articolele 1 

- 4 din Acordul de asociere UE-Moldova, 

ce urmează a fi consemnate într-un 

memorandum de înțelegere. Aceste condiții 

ar trebui să fie însoțite de termene-limită 

clar definite pentru îndeplinirea lor. 

Pentru a se asigura condiții de punere în 

aplicare uniforme și din motive de 

eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată 

să negocieze astfel de condiții de 

implementare cu autoritățile moldovene, 

sub supravegherea comitetului 

reprezentanților statelor membre, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011. În conformitate cu regulamentul 

respectiv, procedura de consultare ar trebui 

să se aplice, ca regulă generală, tuturor 

cazurilor care nu sunt prevăzute în 

regulamentul respectiv. Având în vedere 

impactul potențial important al asistenței 

de peste 90 de milioane EUR, este adecvat 

să se utilizeze procedura de examinare 

pentru operațiunile care depășesc acest 

prag. Luând în considerare cuantumul 

asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii acordate Moldovei, pentru 

adoptarea memorandumului de înțelegere 

și pentru orice reducere, suspendare sau 

anulare a asistenței ar trebui să se aplice 

procedura de examinare, 
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Amendamentul  9 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia informează periodic Parlamentul 

European și Consiliul în legătură cu 

evoluția asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii, inclusiv în legătură cu 

plățile din aceasta, și furnizează acestor 

instituții documentele relevante în timp 

util. 

Comisia informează periodic Parlamentul 

European și Consiliul în legătură cu 

evoluția asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii, inclusiv în legătură cu 

plățile din aceasta, și furnizează acestor 

instituții documentele relevante, inclusiv 

proiectul de memorandum de înțelegere, 
în timp util. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Moldova să respecte 

mecanismele democratice reale, printre 

care un sistem parlamentar pluripartit și 

statul de drept și să garanteze respectarea 

drepturilor omului. 

1. O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Moldova să respecte 

mecanismele democratice reale – printre 

care un sistem parlamentar pluripartit și o 

separare strictă a puterilor – și statul de 

drept și să garanteze respectarea drepturilor 

omului. Această condiție prealabilă 

trebuie să prevadă un angajament 

puternic și adoptarea unor măsuri 

concrete pentru a consolida buna 

guvernanță, a depolitiza numirile în 

administrația publică, a lupta împotriva 

corupției, a consolida independența 

sistemului judiciar, a asigura o 

investigație a „fraudei bancare” axată pe 

rezultate și un mediu care permite o presă 

pluralistă și liberă și care stimulează 

concurența politică liberă și corectă.  
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Amendamentul  11 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia și Serviciul European de 

Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea 

acestei condiții prealabile pe parcursul 

întregului ciclu de viață al asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii. 

2. Comisia și Serviciul European de 

Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea 

condiției prealabile stabilite la alineatul 

(1) de la prezentul articol pe parcursul 

întregului ciclu de viață al asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii. 

Înainte de plata oricărei tranșe, acestea 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind gradul de 

respectare a acestei condiții prealabile în 

raport cu criterii de referință definite clar. 

În cazul în care progresele înregistrate în 

ceea ce privește atingerea obiectivelor 

stabilite în Concluziile Consiliului din 

15 februarie 2016 privind Moldova, 

Programul de asociere UE-Republica 

Moldova și memorandumul de înțelegere 

sunt insuficiente, eliberarea tranșelor se 

suspendă imediat. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia, în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 7 alineatul (2), convine cu 

autoritățile din Moldova asupra unor 

condiții financiare și de politică economică 

clar definite, axate pe reforme structurale și 

pe finanțe publice solide, în funcție de care 

urmează să fie acordată asistența 

macrofinanciară din partea Uniunii și care 

urmează să fie incluse într-un 

memorandum de înțelegere 

(„memorandumul de înțelegere”) care 

cuprinde un calendar pentru îndeplinirea 

condițiilor respective. Condițiile financiare 

1. Comisia, în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 7 alineatul (2), convine cu 

autoritățile din Moldova asupra unor 

condiții financiare și de politică economică 

clar definite, axate pe reforme structurale și 

pe finanțe publice solide, în funcție de care 

urmează să fie acordată asistența 

macrofinanciară din partea Uniunii, 

precum și asupra unor condiții privind 

democrația și statul de drept, cum ar fi 

măsurile de combatere a corupției și de 

consolidare a independenței sistemului 

judiciar, și care urmează să fie incluse într-
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și de politică economică prevăzute în 

memorandumul de înțelegere sunt coerente 

cu acordurile sau înțelegerile menționate la 

articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu 

programele de reformă structurală și de 

ajustare macroeconomică implementate de 

Moldova cu sprijinul FMI. 

un memorandum de înțelegere 

(„memorandumul de înțelegere”) care 

cuprinde un calendar și criterii de referință 

clare pentru îndeplinirea condițiilor 

respective. Condițiile financiare și de 

politică economică prevăzute în 

memorandumul de înțelegere sunt coerente 

cu acordurile sau înțelegerile menționate la 

articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu 

programele de reformă structurală și de 

ajustare macroeconomică implementate de 

Moldova cu sprijinul FMI. 

 

Amendamentul   13 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Condițiile menționate la alineatul 

(1) vizează, în special, creșterea eficienței, 

a transparenței și a responsabilității 

sistemelor de gestionare a finanțelor 

publice din Moldova, inclusiv în ceea ce 

privește utilizarea asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii. 

Progresele înregistrate cu privire la 

deschiderea reciprocă a piețelor, 

dezvoltarea schimburilor comerciale 

echitabile și bazate pe norme, precum și 

alte priorități în contextul politicii externe a 

Uniunii trebuie și ele luate în considerare 

în mod corespunzător în momentul 

elaborării măsurilor de politică. Progresele 

înregistrate pentru realizarea obiectivelor 

respective sunt monitorizate periodic de 

Comisie. 

2. Condițiile menționate la alineatul 

(1) vizează, în special, creșterea eficienței, 

a transparenței și a responsabilității 

sistemelor de gestionare a finanțelor 

publice din Moldova, inclusiv în ceea ce 

privește utilizarea asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii. 

Progresele înregistrate cu privire la 

deschiderea reciprocă a piețelor, 

dezvoltarea schimburilor comerciale 

echitabile și bazate pe norme, precum și 

alte priorități în contextul politicii externe a 

Uniunii trebuie și ele luate în considerare 

în mod corespunzător în momentul 

elaborării măsurilor de politică, inclusiv 

respectarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice, precum 

libertatea mass-mediei, depolitizarea 

tuturor instituțiilor de stat și stimularea 

unui mediu liber și echitabil care să 

permită concurența politică. Progresele 

înregistrate pentru realizarea obiectivelor 

respective sunt monitorizate periodic de 

Comisie. 

 

Amendamentul   14 
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Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia verifică periodic 

îndeplinirea în continuare a condițiilor 

menționate la articolul 4 alineatul (3), 

inclusiv conformitatea politicilor 

economice ale Moldovei cu obiectivele 

asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii. În cadrul acestor verificări, 

Comisia acționează în strânsă coordonare 

cu FMI și Banca Mondială și, dacă este 

necesar, cu Parlamentul European și 

Consiliul. 

4. Comisia verifică periodic 

îndeplinirea în continuare a condițiilor 

menționate la articolul 4 alineatul (3), 

inclusiv conformitatea politicilor 

economice ale Moldovei cu obiectivele 

asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii. În cadrul acestor verificări, 

Comisia acționează în strânsă coordonare 

cu FMI și Banca Mondială și cu 

Parlamentul European și Consiliul. 

 

Amendamentul   15 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) implementarea satisfăcătoare a 

condițiilor financiare și de politică 

economică convenite în memorandumul de 

înțelegere. 

(c) implementarea condițiilor politice, 

financiare și de politică economică 

convenite în memorandumul de înțelegere, 

conform evaluării pe baza criteriilor 

măsurabile. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) asigură protecția intereselor 

financiare ale Uniunii, prevăzând 

îndeosebi măsuri specifice pentru 

prevenirea și combaterea fraudei, a 

corupției și a oricăror alte nereguli care 

afectează asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii, în conformitate cu 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 

al Consiliului11, cu Regulamentul (CE, 

Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului12 și cu 

(b) asigură protecția intereselor 

financiare ale Uniunii, îndeosebi 

implementând pe deplin măsuri specifice 

pentru prevenirea și combaterea fraudei, a 

corupției și a oricăror alte nereguli care 

afectează asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii, în conformitate cu 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 

al Consiliului11, cu Regulamentul (CE, 

Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului12 și cu 
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Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 

al Parlamentului European și al 

Consiliului13; 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 

al Parlamentului European și al 

Consiliului13; 

__________________ __________________ 

11 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 

2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 

1995 privind protecția intereselor 

financiare ale Comunităților Europene (JO 

L 312, 23.12.1995, p. 1). 

11 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 

2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 

1995 privind protecția intereselor 

financiare ale Comunităților Europene (JO 

L 312, 23.12.1995, p. 1). 

12 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 

2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 

1996 privind controalele și inspecțiile la 

fața locului efectuate de Comisie în scopul 

protejării intereselor financiare ale 

Comunităților Europene împotriva fraudei 

și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 

2). 

12 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 

2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 

1996 privind controalele și inspecțiile la 

fața locului efectuate de Comisie în scopul 

protejării intereselor financiare ale 

Comunităților Europene împotriva fraudei 

și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 

2). 

13 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 

investigațiile efectuate de Oficiul European 

de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1073/1999 al Parlamentului European și al 

Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 

nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 

18.9.2013, p. 1). 

13 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 

investigațiile efectuate de Oficiul European 

de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1073/1999 al Parlamentului European și al 

Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 

nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 

18.9.2013, p. 1). 
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