
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                       Bucureşti, 25 aprilie 2012 
şi problemele minorităţilor naţionale                                            Nr. 25/124/04 aprilie 2012 

  

PROCES VERBAL 
 

privind conformarea cu principiul subsidiarităţii al propunerii de 
Regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a 
desfăşura acţiuni colective în cadrul libertăţii de stabilire şi a 

libertăţii de a presta servicii – COM (2012) 130 
 
 
 
 

Pe data de 25 aprilie 2012, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi  documentul cu nr. 

E 45/2011 – s Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind 

exercitarea dreptului de a desfăşura acţiuni colective în cadrul libertăţii de 

stabilire şi a libertăţii de a presta servicii – COM (2012) 130  trimis de către 

Biroul Permanent, cu adresa nr. 8/E din 03.04.2012, pentru verificarea respectării 

principiului subsidiarităţii, înregistrat la Comisie cu nr. 25/124/04 aprilie 2012. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul total de 11.     

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 

      Această propunere are ca scop definirea mai clară a principiilor generale şi a 

normelor aplicabile la nivelul UE în ceea ce priveşte exercitarea dreptului 

fundamental de a desfăşura acţiuni colective în contextul libertăţii de a presta servicii 

şi libertăţii de stabilire, inclusiv necesitatea de a reconcilia în practică aceste drepturi 

şi libertăţi în situaţiile transfrontaliere. Sfera sa de aplicare acoperă nu numai 
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detaşarea temporară a lucrătorilor în alt stat membru în scopul prestării 

transfrontaliere a serviciilor, ci şi orice proiect de restructurare şi/sau delocalizare 

care implică mai mult de un stat membru. 

Propunerea legislativă, alături de propunerea de directivă privind detaşarea 

lucrătorilor este una dintre cele 12 acţiuni cheie ale „Actului privind piaţa unică”. 

Temeiul juridic este articolul 352 din TFUE, acest temei fiind utilizat în 

situaţiile în care tratatele nu conferă competenţele necesare pentru a pune în aplicare 

acţiunile necesare, în conformitate cu politicile definite în tratate, în vederea atingerii 

unuia dintre obiectivele tratatelor. 

 Propunerea sub formă de regulament este oportună deoarece defineşte mai clar 

principiile generale şi normele UE aplicabile exercitării dreptului fundamental de a 

desfăşura acţiuni colective, în cadrul libertăţii de a presta servicii şi libertăţii de 

stabilire, inclusiv necesitatea de a le reconcilia în practică, la nivel transfrontalier 

acest lucru fiind necesar în contextul deciziilor CJUE. 

  Membrii Comisiei au ajuns la concluzia că această propunere de regulament va 

putea contribui la o intervenţie mai bine orientată, pentru a clarifica interacţiunea 

între exercitarea drepturilor sociale şi exercitarea libertăţii de stabilire şi de prestare a 

serviciilor consacrate în tratat pe teritoriul UE, în conformitate cu unul dintre 

obiectivele esenţiale ale tratatului, o „economie socială de piaţă cu grad ridicat de 

competitivitate”, fără a schimba totuşi jurisprudenţa Curţii. 

 Ca urmare, după examinarea, dezbaterea şi analiza conţinutului propunerii şi 

constatarea respectării principiului subsidiarităţii, deputaţii au acordat un vot 

favorabil cu unanimitate. 

                                                          PREŞEDINTE            

                                             deputat Nicolae Păun 

Întocmit: 

Şef birou: Onesia BABEŞ  

Consilier Marcela Monica STOICA 
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