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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
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Nr. 27/492 

 
 
 

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 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1081/2006 – COM(2011) 607, document transmis comisiei noastre 

pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Victor Paul Dobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 privind Fondul social european şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 - COM (2011) 607, în vederea 

verificării respectării principiului subsidiarităţii. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 1 noiembrie 2011. 

 La dezbateri a participat, din partea Ministerului Afacerilor Europene, 

doamna director Maria Baciu. 

 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate, de către doamna Monica Rallu 

Curta, consilier parlamentar în cadrul comisiei, obiectul de reglementare, 

conţinutul propunerii de regulament, examinându-se şi respectarea principiului 

subsidiarităţii. 

Obiectul prezentei propuneri constă în precizarea misiunii şi a domeniului 

de aplicare a Fondului Social European (FSE) alături de priorităţile de investiţii 

şi de obiectivele tematice de finanţat.  

Referitor la conţinutul propunerii de regulament, s-a precizat faptul că, 

pentru perioada 2014-2020, se au în vedere  patru obiective în întreaga Uniune 

Europeană, şi anume:   

- promovarea ocupării forţei de muncă şi a mobilităţii lucrătorilor; 

- efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al 

învăţării pe tot parcursul vieţii; 

- promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

- consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice. 

 Propunerea  de regulament clarifică şi consolidează contribuţia FSE la 

angajamentul Uniunii în favoarea eliminării inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi 

şi prevenirea discriminării. 

Propunerea de regulament acordă o mare importanţă implicării 

partenerilor sociali şi organizaţiilor neguvernamentale în materie de 

programare şi punere în aplicare a priorităţilor FSE. În acest sens, pentru ţările 

mai puţin dezvoltate, propunerea de regulament prevede ca o sumă 
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corespunzătoare din resursele FSE să fie alocată pentru acţiuni de consolidare 

a activităţilor comune întreprinse de partenerii sociali, luând în considerare 

rolul acestora în domeniul ocupării forţei de muncă, al educaţiei şi al incluziunii 

sociale. 

Propunerea de regulament introduce dispoziţii specifice privind 

instrumentele financiare pentru a încuraja statele membre să utilizaze FSE  

într-un mod mai avantajos, crescând capacitatea acestuia de a finanţa acţiuni 

de susţinere a ocupării forţei de muncă, a educaţiei şi a incluziunii sociale. 

Doamna Maria Baciu, director în cadrul Ministerului Afacerilor Europene, 

în completarea celor prezentate, a arătat că, spre deosebire de Regulamentul 

anterior, nr.1081/2006, actuala propunere de regulament, care se dezbate în 

grupuri de lucru ale Consiliului European, propune un număr limitat de norme 

de eligibilitate specifice pentru a facilita accesul beneficiarilor mai mici la 

finanţarea  acordată de FSE. De asemenea, domnia sa a precizat faptul că FSE 

va contribui la alte priorităţi importante ale Strategiei Europa 2020, cum ar fi 

consolidarea investiţiilor în cercetare şi inovare, creşterea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, protecţia mediului şi promovarea utilizării 

durabile a resurselor. FSE îşi va desfăşura activitatea în sinergie cu noul 

program integrat pentru schimbare socială şi inovare. Împreună, acestea vor 

constitui iniţiativa europeană cuprinzătoare în materie de ocupare a forţei de 

muncă şi incluziune socială. 

În ceea ce priveşte verificarea respectării principiului subsidiarităţii, s-a 

precizat că prezenta propunere de regulament respectă principiul 

subsidiarităţii, luând în considerare două criterii importante, şi anume:  

-  sarcinile FSE sunt prevăzute în tratat, iar politica este pusă în aplicare 

în conformitate cu principiul gestiunii partajate, respectând competenţele 

instituţionale ale statelor membre; 

- având în vedere caracterul transfrontalier, obiectivele urmărite de 

propunerea de regulament pot fi realizate mai bine la nivel comunitar. 
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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, 
  Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
             
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Monica Rallu Curta 
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