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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

Bucureşti, 5 decembrie 2011 
Nr. 27/622 

 
 

 
Proiect de opinie 

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 

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în data de 

19 octombrie 2011, cu examinarea fondului asupra propunerii de 

Regulament al Parlamentul 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; 2011/0276 

(COD). 

Termenul limită pentru exprimarea opiniei este data de 9.12.2011. 



Guvernul nu are obiecţii asupra fondului propunerii de regulament. 

 La dezbatere a participat, din partea Ministerului Afacerilor 

Europene, doamna Mădălina Iliuţă - consilier. 

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus 

menţionat în şedinţa  din data de 30 noiembrie 2011.  

Doamna consilier Mădălina Iliuţă a prezentat conţinutul,  

structurarea propunerii de regulament, precum şi poziţia României faţă de 

anumite norme din Regulament. 

Referitor la conţinutul propunerii domnia sa a arătat că aceasta 

cuprinde dispoziţii comune care reglementează toate fondurile Cadrului 

Strategic Comun, privind contribuţia tuturor acestor fonduri, parteneriatul, 

guvernanţa pe mai multe niveluri, respectarea legislaţiei UE şi naţionale 

aplicabile, promovarea unei politici de dezvoltare durabilă. 

 În ceea ce priveşte structura propunerii de regulament, 

reprezentantul Ministerului Afacerilor Europene  a arătat că aceasta se 

compune din două părţi: 

 - prima parte  conţine elemente comune privind planificarea 

strategică şi programarea, contractele de parteneriat care urmează să se 

încheie cu fiecare stat membru, pentru a consolida orientarea către 

performanţă a politicii de dezvoltare rurală, a politicii de coeziune şi a 

politicii privind afacerile maritime şi de pescuit; 

 - 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. De asemenea, 

partea a doua stabileşte cerinţele privind sistemele de gestiune şi control 

şi modalităţile specifice prin care se realizează controlul şi gestiunea 

financiară. 

 Cu privire la poziţia României faţă de anumite dispoziţii ale 

propunerii de Regulament, membrii comisiei au fost informaţi asupra 

poziţiei rezervate a României faţă de introducerea regiunilor de tranziţie, 

necesitatea acordării unui sprijin special pentru regiunile capitală, 

stabilirea ratei de cofinanţare la nivelul fiecărui program de cooperare 
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teritorială în parte, în funcţie de rata aplicabilă regiunilor ce fac parte din 

aria eligibilă.  

 Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, 

favorabil promovării propunerii de Regulament, considerând că aceasta nu 

aduce atingere intereselor şi legislaţiei României. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
             
 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş     Întocmit, 

Consilier parlamentar Monica Rallu Curta 
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