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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 16 noiembrie 2011 
Nr. 27/538 

 
 
 

Către:  Comisia pentru afaceri europene 

Spre informare: Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

 
 

Direcţiei de drept comunitar 

 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011 

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, vă înaintăm procesul-verbal privind dezbaterile în 

cadrul comisiei asupra propunerii de Regulament al  Parlamentului European şi 

al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 

afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de 

stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 – COM(2011) 615, document transmis 

comisiei noastre pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

 

PREŞEDINTE, 

Victor Paul Dobre 

 
 
 
 

https://dias2.cdep.ro/exchange/monica.curta/Inbox/Documents%20and%20Settings/User/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00109720.htm


PROCES-VERBAL 

 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 

Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011, cu propunerea de Regulament al  

Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 

european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic 

comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 – COM(2011) 

615, în vederea verificării respectării principiului subsidiarităţii. 

 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 9 noiembrie 2011. 

 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Afacerilor Europene, domnul Bogdan Mănoiu, Secretar de Stat şi doamna Maria 

Baciu, director. 

  

Prezenta propunere de regulament cuprinde dispoziţii comune care 

reglementează toate fondurile Cadrului Strategic Comun privind contribuţia 

acestor fonduri, parteneriatul, guvernanţa pe mai multe niveluri, respectarea 

legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile, promovarea unei politici de 

dezvoltare durabilă conforme cu strategia Europa 2020, fiind structurată în 

două părţi. 

Prima parte stabileşte o serie de dispoziţii comune ce reglementează 

instrumentele structurale acoperite de Cadrul Strategic Comun. Propunerea 

stabileşte o abordare comună pentru a consolida orientarea către performanţă 

a politicii de coeziune, de dezvoltare rurală, a politicii privind afacerile maritime 

şi pescuitul. 
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A doua parte include dispoziţii specifice privind Fondul agricol de 

dezvoltare rurală, Fondul social şi cel de coeziune, stabilind cadrul financiar, 

proiectele majore şi planurile de acţiune comune. 

Referitor la principiul subsidiarităţii, membrii comisiei au constatat că 

principiul subsidiarităţii  este respectat având în vedere următoarele aspecte: 

- opţiunile examinate pentru politica de coeziune au inclus diferite 

opţiuni de rambursare, principalele diferenţe fiind legate de nivelul 

implicării Comisiei Europene în evaluarea sistemelor de gestiune şi 

control; 

- contractele de parteneriat dintre Comisie şi fiecare stat membru  vor 

defini angajamentele partenerilor la nivel naţional şi ale Comisiei. 

Aceste contracte vor fi corelate cu obiectivele strategiei Europa 2020 

şi cu programele naţionale de reformă; 

- membrii comisiei consideră că existenţa unei game largi de opţiuni de 

rambursare este corectă, întrucât aceasta determină o reducere 

semnificativă a costurilor aferente controalelor conducând la o scădere 

a volumului de muncă. 

 

Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proces verbal, care 

va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului 

permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar. 

 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
  Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
             
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Monica Rallu Curta 
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