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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 24 mai 2013 
Nr. 27/321 

 
 
 

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 

modificate 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 al Consiliului – COM (2013) 246, 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 modificată 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 al Consiliului 

- COM (2013) 246, în vederea verificării respectării principiului subsidiarităţii. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 22 mai 2013. 

La dezbateri a participat în calitate de invitat din partea Ministerului 

Fondurilor Europene, d-l Mitrică Alin – Secretar de Stat. 

 Actuala iniţiativă legislativă are ca obiect o acţiune nouă, care 

promovează coeziunea economică, socială şi teritorială, precum şi solidaritatea 

între statele membre şi care revine şi clarifică aspectele evidenţiate ca fiind 

îngrijorătoare pentru statele membre. În sens larg, propunerea stabileşte 

cadrul pentru politica de coeziune pentru următoarea perioadă de finanţare 

2014-2020 şi urmăreşte reducerea disparităţilor dintre nivelurile de dezvoltare 

existente în diverse regiuni şi atingerea ţintelor stabilite în strategia Europa 

2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziuni. În sens 

restrâns, iniţiativa legislativă prevede modificarea simultană a propunerilor 

Comisiei de Regulament privind dispoziţiile comune şi de regulament FEPAM 

pentru a asigura integrarea simplă şi eficientă a acestuia într-un un set de 

norme deja existent pentru politica de coeziune şi pentru armonizarea şi 

coerenţa normelor pentru toate aceste fonduri (FEDER, FSE, Fondul de 

coeziune şi FEPAM). 

 

 Obiectivele specifice prezentei propuneri sunt următoarele: 

 
2/3



• stabilirea normelor generale care reglementează FEDER, FSE şi FC  privind 

sarcinile, obiectivele prioritare şi organizarea fondurilor structurale şi 

criteriile pentru ca statele membre şi regiunile să fie eligibile pentru 

contribuţie din partea fondurilor CSC, respectiv resursele financiare 

disponibile şi criteriile pentru alocarea lor; 

• stabilirea normelor generale aplicabile fondurilor în general şi FEPAM, în 

special, în ceea ce priveşte gestionarea şi controlul, gestiunea financiară, 

conturile şi corecţiile financiare; 

 

În ceea ce privește conținutul propunerii modificate, aceasta respectă 

principiul subsidiarităţii, întrucât sarcinile care revin fondurilor sunt stabilite în 

tratat, iar politica este pusă în aplicare în conformitate cu principiul gestiunii 

partajate şi cu respectarea competenţelor instituţionale ale statelor membre şi 

ale regiunilor. 

 

Urmare a 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, 
  Florin IORDACHE   Mihăiţă GĂINĂ  
 

 

 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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