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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 10 decembrie 2013 
Nr. 4c-7/679 

 
 
 

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 “DECIZIE A CONSILIULUI privind un 

Summit social tripartit pentru dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă” – COM 

(2013) 740 , document transmis comisiei noastre pentru verificarea respectării 

principiului subsidiarităţii. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Florin Iordache 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

 

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

nr.11/2011, cu propunerea de DECIZIE A CONSILIULUI privind un Summit 

social tripartit pentru dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă – COM (2013) 

740, în vederea verificării respectării principiului subsidiarităţii. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 09 decembrie 2013. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că summit-ul social tripartit a fost 

instituit printr-o decizie a Consiliului din 2003 (Decizia Consiliului din 6 martie 

2003 de instituire a unui Summit social tripartit pentru dezvoltare şi ocuparea 

forţei de muncă (2003/174/CE)) şi reprezintă un forum de discuţii la cel mai 

înalt nivel (şefi de stat sau de guvern, miniştrii ocupării forţei de muncă şi 

afaceri sociale, preşedinţia prin rotaţie a UE) care abordează subiecte cu 

tematică socială sau de ocupare a forţei de muncă (din Strategia de la 

Lisabona şi mai apoi din Strategia Europa 2020). Acesta are loc înainte de 

Consiliul European de primăvară şi de toamnă, iar cu acest prilej reprezentanţii 

instituţiilor europene au ocazia să se pună la curent cu opiniile şi propunerile 

tuturor părţilor care participă la dialogul social şi să le transmită mai apoi 

Consiliului European.Prin această revizuire, Comisia Europeană nu doreşte o 

modificare profundă a funcţionării summit-ului social tripartit, ci doar să 

adapteze actuala decizie la modificările instituţionale aduse de Tratatul de la 

Lisabona şi mai mult, să scoată în evidenţă experienţa pozitivă a recentelor 

practici ale summit-ului, permiţând astfel derularea unui proces de revizuire 

rapid şi eficient. Comisia Europeană propune, de asemenea, câteva adaptări de 

formă, pentru îmbunătăţirea tehnică a textului. 

Obiectivul prezentei propuneri este revizuirea deciziei Consiliului din 2003, 

datorate  schimbărilor aduse de Tratatul de la Lisabona şi anume: 
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- instituţionalizarea Consiliului European şi crearea rolului preşedintelui CE 
(art. 15 din TUE); 

- recunoaşterea rolului acestui summit ca parte a dialogului social (art. 
152 din TFUE); 

- invocă abrogarea art. 202 din TCE care a reprezentat temeiul juridic de 
adoptarea a deciziei Consiliului din 2003. 

Pentru a menţine logica tratatului şi a cadrului instituţional al SST, trebuie ca 

rolul şi responsabilităţile atribuite prin Decizia Consiliului din 2003 preşedintelui 

preşedinţiei rotative a Consiliului să fie acum transferate funcţiei nou create de 

preşedinte al Consiliului European. 

Este necesară, totodată, revizuirea cadrului de politică global, înlocuind 

Strategia de la Lisabona cu Strategia Europa 2020, precizându-se modul în 

care SST contribuie la guvernanţa globală a acesteia. 

Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a precizat că 

acestea sunt respectate întrucât decizia nu aduce atingere organizării şi 

funcţionării sistemelor naţionale de relaţii industriale şi dialog social. 

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de  voturi pentru, 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, 
Florin Iordache          

       Cristina Ancuţa Pocora 
             
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Adriana Breazu 
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