
Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti  23.11.2011   

Nr. 22/451 
 

Către: Comisia pentru afaceri europene 
             Domnului Preşedinte Viorel Hrebenciuc 
 
Spre informare: Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 
                             Direcţiei de drept comunitar 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

asupra Propunerii 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 

 
 

 
 

In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 26.10.2011 pentru 
verificarea conformării cu principiului subsidiarităţii a Propunerii 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 

Administrator
Original



european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, COM (2011)615. 
 

    Prezentul regulament stabilește un set comun de norme de bază şi este 
organizat în două părți.  

Prima parte stabilește o serie de dispoziții comune care reglementează 
toate instrumentele structurale acoperite de cadrul strategic comun. Aceste dispoziții 
se referă la principiile de asistență generale, precum parteneriatul, guvernanța pe mai 
multe niveluri, egalitatea între femei și bărbați, caracterul durabil și respectarea 
legislației UE și naționale aplicabile. De asemenea, propunerea conține elemente 
comune privind planificarea strategică și programarea, inclusiv o listă de obiective 
tematice comune derivate din strategia Europa 2020, dispoziții privind cadrul 
strategic comun la nivelul Uniunii și contractele de parteneriat care urmează să se 
încheie cu fiecare stat membru. Ea stabilește o abordare comună pentru a consolida 
orientarea către performanță a politicii de coeziune, a politicii de dezvoltare rurală și 
a politicii privind afacerile maritime și pescuitul și, prin urmare, include dispoziții 
privind condiționalitățile și analiza performanței, dar și modalitățile de monitorizare, 
raportare și evaluare. Se stabilesc, de asemenea, dispoziții comune privind punerea în 
aplicare a fondurilor cadrului strategic comun (CSC) în ceea ce privește normele de 
eligibilitate, și sunt definite modalități specifice pentru instrumentele financiare și 
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. Unele modalități de 
gestiune și control sunt, de asemenea, comune tuturor fondurilor CSC.  

A doua parte include dispoziții specifice privind FEDER, FSE și FC. 
Printre acestea se numără dispoziții în legătură cu misiunea și obiectivele politicii de 
coeziune, cadrul financiar, modalitățile specifice de programare și raportare, 
proiectele majore și planurile de acțiune comune. A doua parte stabilește cerințele 
privind sistemele de gestiune și control din cadrul politicii de coeziune și elaborează 
modalitățile specifice de control și gestiune financiară. 

         
             
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 deputaţi, din 

totalul de 33 membri ai comisiei. 
 
              Analizând textul reglementării,  membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci constată următoarele: 

- propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul controlului parlamentar 
al subsidiarităţii; 

- propunerea aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive 
Uniunii Europene; 

- acţiunea UE este justificată în temeiul obiectivelor stabilite la articolul 174 
din TFUE care prevede că se va acorda o atenţie deosebită zonelor rurale, zonelor 
afectate de tranziţia industrială şi regiunilor afectate de dezavantajele naturale şi 
demografice grave şi permanente; 

- dreptul de a acţiona este consacrat de articolul 175 din TFUE, care solicită 
în mod explicit Uniunii să pună în aplicare această politică prin intermediul 
fondurilor structurale, precum şi de articolul 177, care defineşte rolul FC. 

 



  Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 
din data de 22.11.2011,  a hotărât, cu majoritatea membrilor  prezenţi la dezbatere, că 
propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii deoarece obiectivul 
prezentului regulament, şi anume reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
a diferitelor regiuni şi a rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate, a 
anumitor zone rurale, a zonelor afectate de tranziţia industrială, precum şi a regiunilor 
defavorizate puternic şi permanent din punct de vedere natural sau demografic, nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de statele membre şi pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.  

 
               

   
 
  

P R E Ş E D I N T E,                                   S E C R E T A R, 
 
Maria Eugenia Barna                                     Nicolae Bud 

 
 
 

                                                                              
Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

 
 


