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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
Bucureşti, 5 decembrie 2011 

Nr. 27/620 

 
 

Proiect de opinie 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr.1084/2006 - COM (2011) 612 

 

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011, 

propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1084/2006 – COM 

(2011) 612; 2011/0274/COD, a fost transmisă comisiei noastre, prin adresa 

nr.15E din data de 19 octombrie 2011, pentru examinarea fondului. 

Termenul limită pentru exprimarea opiniei este data de 09.12.2011. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 30 noiembrie 2011. 

 La dezbateri a participat doamna Mădălina Iliuţă, consilier în cadrul 

Ministerului Afacerilor Europene.  

În cadrul discuţiilor au fost prezentate atât motivele care au dus la 

apariţia acestui document, cât şi obiectivele acestuia. Astfel, s-a precizat că a 

fost adoptat de către Comisia Europeană un pachet legislativ privind politica de 

coeziune pentru perioada 2014-2020, care vizează stimularea creşterii şi a 

ocupării forţei de muncă în toată Europa, orientând investiţiile UE către 

obiectivele agendei europene pentru creştere economică şi locuri de muncă. 

 

 



Prezenta propunere de regulament face parte din pachetul legislativ mai 

sus menţionat, care consolidează dimensiunea socială a politicii de coeziune, 

definind cote minime pentru Fondul social european şi consolidând Fondul 

european de ajustare la globalizare. 

Politica regională europeană are de jucat un rol important în mobilizarea 

resurselor locale şi în dezvoltarea potenţialului endogen. Cu toate acestea, 

astfel cum s-a subliniat în Revizuirea bugetului UE, „bugetul UE ar trebui 

utilizat pentru a finanţa bunuri publice ale UE, acţiuni pe care nu le pot finanţa 

statele membre şi regiunile sau atunci când acesta poate asigura obţinerea de 

rezultate mai bune”.  

Evaluarea impactului se concentrează exclusiv asupra celor 3 domenii în 

care experienţa a demonstrat că sunt necesare ajustări: 

- sprijinul acordat întreprinderilor 

- investiţiile în infrastructuri 

- cooperarea teritorială 

Obiectivele operaţionale legate de diferitele aspecte examinate sunt 

următoarele:  

- sprijinul acordat întreprinderilor: garantarea faptului că sprijinul pentru 

investiţii acordat întreprinderilor contribuie la o creştere economică durabilă 

şi la ocuparea forţei de muncă şi că sprijinul pentru inovare contribuie la 

dezvoltarea potenţialului local şi regional; 

- investiţiile în infrastructuri: garantarea unei concentrări suficiente asupra 

priorităţilor europene; 

- cooperarea teritorială: garantarea unei concentrări suficiente asupra 

priorităţilor europene şi a unei flexibilităţi, pentru statele membre şi regiuni, 

în ceea ce priveşte alegerea obiectivelor tematice.  

Regulamentul propus stabileşte posibilităţile de intervenţie ale Fondului 

de coeziune, respectiv include un articol privind definirea zonelor generale de 

aplicare pentru intervenţie în domeniul transporturilor şi mediului. Posibilităţile 

de intervenţie sunt de asemenea definite printr-o listă negativă de activităţi 

care nu sunt eligibile pentru contribuţie, precum şi o listă de priorităţi de 

investiţii. 

 
2/3



În domeniul mediului, Fondul de coeziune va sprijini investiţiile în 

adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor, investiţiile în 

sectoarele de apă şi de deşeuri, precum şi în mediul urban. 

În domeniul transporturilor, Fondul de coeziune va contribui la investiţiile 

în reţeaua transeuropeană de transport, precum şi la cele în sisteme de 

transport cu emisii reduse de dioxid de carbon şi în transportul urban. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că Guvernul nu are obiecţii faţă de 

fondul propunerii de regulament. 

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, 

Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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