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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 2 noiembrie 2011 
Nr. 27/497 

 
 
 

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 de Instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări 

sociale şi inovare socială – COM (2011) 609, 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 HCD 

nr.11/2011, cu propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de Instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări 

sociale şi inovare socială - COM (2011) 609, 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, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Afacerilor Europene, doamna Maria Baciu, director. 

Obiectivul prezentei propuneri este instituirea unui program al UE pentru 

schimbări şi inovare socială în contextul strategiei “Europa 2020”. 

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

acestui document. Astfel, s-a precizat că societăţile europene se confruntă cu 

provocări multiple, determinate de concurenţa mondială tot mai mare, de 

ritmul rapid al progresului tehnologic, de tendinţele demografice şi de 

schimbările climatice. Această situaţie a fost agravată de recenta criză 

financiară şi economică, care a afectat toate statele membre şi regiunile din 

UE.  

S-a apreciat că o acţiune coordonată la nivelul Uniunii este mai eficientă 

în abordarea acestor provocări decât acţiunile individuale ale statelor membre.  

Doamna Maria Baciu, director în Ministerului Afacerilor Europene, a 

menţionat că programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale şi inovare 

socială se bazează pe trei instrumente existente: 

- Programul Progress, instituit prin Decizia nr. 1672/2006/CE; 

- EURES; 

- Instrumentul european de microfinanţare Progress pentru ocuparea 

forţei de muncă şi incluziune socială instituit prin Decizia nr. 

283/2010/UE. 

 

 

 
2/3



Programul va contribui la îndeplinirea următoarele obiective generale: 

(a) încurajarea adeziunii la obiectivele Uniunii în domeniul social, al ocupării 

forţei de muncă şi al condiţiilor de muncă în rândul principalilor 

responsabili politici europeni şi naţionali;  

(b) sprijinirea dezvoltării unor sisteme adecvate, accesibile şi eficiente de 

protecţie socială şi a pieţelor muncii şi să faciliteze reforma politică; 

(c) modernizarea legislaţiei Uniunii în conformitate cu principiile 

reglementării inteligente şi să garanteze aplicarea efectivă a legislaţiei 

Uniunii în domeniile legate de condiţiile de muncă; 

(d) promovarea mobilităţii geografice a lucrătorilor şi să stimuleze 

oportunităţile de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea pieţelor 

europene ale muncii. 

Referitor la principiul subsidiarităţii s-a precizat că acestea sunt 

respectate întrucât acesta se aplică în măsura în care propunerea vizează un 

domeniu care nu ţine de competenţa exclusivă a Uniunii Europene. 

Având în vedere faptul că obiectivele programului propus pentru 

schimbări sociale şi inovare socială nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 

statele membre, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană.  

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 Decebal Stănescu 
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