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RO 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL NR. 20/2020 

 

din 9 octombrie 2020 

 

de modificare a Regulamentului nr. 8/2017 din 9 octombrie 2017  

privind rambursarea cheltuielilor de transport și plata indemnizațiilor forfetare de deplasare  

și ședință pentru membrii și membrii supleanți ai Comitetului European al Regiunilor  

și a Regulamentului nr. 2/2018 privind rambursarea cheltuielilor de transport  

și plata indemnizațiilor forfetare de deplasare și ședință pentru experții raportorilor  

și vorbitorii care participă la activitățile Comitetului European al Regiunilor 

 

BIROUL COMITETULUI EUROPEAN AL REGIUNILOR, 

 

AVÂND ÎN VEDERE Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 

305, 306 și 307, 

AVÂND ÎN VEDERE Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 

nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) 

nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de 

abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20121; 

AVÂND ÎN VEDERE Regulamentul de procedură al Comitetului European al Regiunilor,  

în special articolele 37, 39, 40, 63 și 71; 

AVÂND ÎN VEDERE Decizia Biroului nr. 0014/2018 referitoare la actualizarea normelor 

financiare interne privind punerea în aplicare a secțiunii din bugetul 

general al Uniunii Europene aferente Comitetului European al 

Regiunilor; 

AVÂND ÎN VEDERE Regulamentul nr. 8/2017 al Biroului Comitetului European al 

Regiunilor din 9 octombrie 2017 privind rambursarea cheltuielilor de 

transport și plata indemnizațiilor forfetare de deplasare și ședință pentru 

membrii și membrii supleanți ai Comitetului European al Regiunilor; 

                                              
1  JO L 193, 30.7. 2018, p. 1. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj
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AVÂND ÎN VEDERE Regulamentul nr. 2/2018 al Biroului Comitetului European al 

Regiunilor din 30 ianuarie 2018 privind rambursarea cheltuielilor de 

transport și plata indemnizațiilor forfetare de deplasare și ședință pentru 

experții raportorilor și vorbitorii care participă la activitățile 

Comitetului European al Regiunilor; 

 

ÎNTRUCÂT: 

 

(1) criza cauzată de pandemia de COVID-19 a avut un impact asupra funcționării Comitetului 

European al Regiunilor, în special în ceea ce privește modul în care acesta își organizează 

ședințele și în ceea ce privește mijloacele de transport care pot fi utilizate de către membri, 

supleanții cu mandate corespunzătoare, experții raportorilor și vorbitori pentru a ajunge la sediul 

CoR; 

(2) având în vedere creșterea generalizată a utilizării autoturismului personal în locul transportului 

public, este oportun să se revizuiască actualul sistem de rambursare, care este defavorabil 

călătoriei cu autoturismul personal pentru o distanță dus-întors care depășește 2 000 de 

kilometri; 

(3) Regulamentul (UE) nr. 8/2017 și Regulamentul (UE) nr. 2/2018 ar trebui, prin urmare, 

modificate în consecință, 

 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

 

Articolul 1 

 

Regulamentul nr. 8/2017 se modifică după cum urmează: 

 

‒ la articolul 3, alineatul (3.2) se înlocuiește cu următorul text: 

 

„3.2 Călătoria cu autoturismul 
 

În cazul călătoriei cu autoturismul, membrilor cărora li se aplică prezentul regulament li se 

rambursează cheltuielile pe baza unui tarif forfetar pe kilometru. Acest tarif forfetar pe kilometru 

se stabilește prin decizia Biroului. 

 

Distanța în kilometri dintre locul desfășurării ședinței și locul de reședință dec larat oficial se 

stabilește de către administrație cu ajutorul unui program informatic.  

 

Toate cererile de rambursare a cheltuielilor de transport pe distanțe dus-întors de peste 1 000 de 

kilometri trebuie însoțite de documente justificative, pentru călătoria dus și întors.  

 

În cazul în care două sau mai multe persoane utilizează același autoturism, persoana care are 

responsabilitatea autoturismului are dreptul la rambursarea sus-menționată, plus o majorare de 

20% pentru fiecare persoană care o însoțește, cu condiția specificării numelor respectivelor 

persoane în formularul de cerere a rambursării. Persoanele menționate pierd astfel orice drept la 

rambursarea cheltuielilor de transport pentru respectiva parte a călătoriei.  
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Membrii care își folosesc autoturismul personal pentru efectuarea deplasărilor își asumă întreaga 

răspundere în cazul oricărei daune produse accidental autovehiculului propriu sau unui alt 

autovehicul.” 

 

Articolul (2) 

 

Regulamentul nr. 2/2018 se modifică după cum urmează: 
 

‒ la articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

 

„2. Călătoria cu autoturismul 

 

În cazul călătoriei cu autoturismul, experților/vorbitorilor cărora li se aplică prezentul regulament 

li se rambursează cheltuielile pe baza unui tarif forfetar pe kilometru. Acest tarif forfetar pe 

kilometru se stabilește prin decizia Biroului. 

 

Distanța în kilometri dintre locul desfășurării ședinței și locul de reședință declarat oficial se 

stabilește de către administrație cu ajutorul unui program informatic.  

 

Toate cererile de rambursare a cheltuielilor de transport pe distanțe dus-întors de peste 1 000 de 

kilometri trebuie însoțite de documente justificative, pentru călătoria dus și întors.  

 

În cazul în care două sau mai multe persoane care au fost invitate în mod oficial să participe la 

o ședință sau la o activitate a CoR utilizează același autoturism, persoana care are 

responsabilitatea autoturismului are dreptul la rambursarea sus-menționată, plus o majorare de 

20% pentru fiecare persoană care o însoțește, cu condiția specificării numelor respectivelor 

persoane în cererea de rambursare. Persoanele suplimentare menționate în cerere pierd astfel orice 

drept la rambursarea cheltuielilor de transport pentru respectiva parte a călătoriei.  

 

Experții/vorbitorii care își folosesc autoturismul personal pentru efectuarea deplasărilor își asumă 

întreaga răspundere în cazul oricărei daune produse accidental autovehiculului propriu sau unui 

alt autovehicul.” 

 

Articolul 3 

 

Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării.  

 

 

Adoptat la Bruxelles, la 9 octombrie 2020 

 

Pentru Biroul Comitetului European al Regiunilor, 

 

 

semnat 

Apostolos TZITZIKOSTAS  

Președinte 

_____________ 


