Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 9, 10 şi 11 aprilie 2013
În perioada 9 – 11 aprilie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul
sănătăţii - PL-x 102/2013
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului
Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii - PL-x 103/2013
3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.73 alin.(3) din
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar,
republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35
din 16/01/2006 - PL-x 19/2013
4. Propunere de modificare a propunerii Comisiei COM (2011) 607/F2 de
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul
social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al
Consiliului - COM (2013) 145
5. Propunere

de

Modificare

a

Propunerii

Comisiei

COM(2012)

496

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a
unor

dispoziţii

regională,

comune
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social

privind

Fondul

european,

european

Fondul

de

de

dezvoltare

coeziune,

Fondul
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european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun,
precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de
coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al
Consiliului - COM (2013) 146.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:


d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice



d-l Răzvan Vulcănescu - Subsecretar de Stat, Ministerul Sănătăţii



d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice



d-l Daniel Purghel – director, Ministerul Transporturilor



d-na Camelia Leizeruc – consilier, Ministerul Sănătăţii



d-na Oana Sbiera – expert, Ministerul Afacerilor Europene.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din
domeniul

sănătăţii

-

PLx

102/2013

a

fost

amânat,

la

solicitarea

reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a
Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii - PLx 103/2013 a fost avizat favorabil de
către membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată.
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Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.73 alin.(3)
din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar,
republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din
16/01/2006 - PLx 19/2013 a fost transmis pentru dezbatere pe fond
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar, de
respingere a iniţiativei legislative, transmis de către Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
În urma finalizării dezbaterilor, şi membrii Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială au hotărât respingerea proiectului de lege, cu majoritate
de voturi (o abţinere), urmând a se întocmi raportul comun.
Propunerea de modificare a propunerii Comisiei COM (2011) 607/F2
de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul
social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al
Consiliului - COM (2013) 145 a fost transmis comisiei noastre în vederea
verificării

respectării

principiului

subsidiarităţii,

în

temeiul

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.
În cadrul discuţiilor s-a precizat că modificările cuprinse în noua
propunere a Comisiei vizează introducerea unor garanţii pentru tineret,
conform recomandărilor Consiliului. Astfel, se propune înlocuirea completă
a articolelor 1 şi 5 referitoare la indicatorii specifici ai programului şi
adăugarea Capitolului IIIa cu privire la Iniţiativa „Locuri de muncă pentru
tineri” ce reglementează obiectivul initiaţivei, concentrare tematică,
programare,

monitorizare

şi

evaluare,

măsuri

de

informare

şi

de

promovare, asistenţă tehnică, sprijin financiar şi gestiune financiară. De
asemenea, a fost adăugată anexa II referitoare la indicatorii pentru
Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”.
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că
principiul subsidiarităţii este respectat, având în vedere următoarele:
-

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

în

conformitate

cu

principiul

gestiunii

partajate

şi

respectând competenţele instituţionale ale statelor membre şi ale
regiunilor.
-

iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor va fi
complementară altor proiecte iniţiate la nivel naţional, inclusiv celor
întreprinse cu sprijinul FSE, în vederea creării sau implementării
schemelor de garantare pentru tineret, cum ar fi reforma instituţiilor
şi a serviciilor relevante.
Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proces-verbal, potrivit
procedurilor stabilite prin HCD nr.11/2011, care va fi transmis Comisiei
pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului permanent al Camerei
Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar.
Propunerea de modificare a propunerii Comisiei COM (2012) 496 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 și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul

social

european

și

Fondul

de

coeziune

și

de

abrogare

a

Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului - COM (2013) 146, a fost
transmis comisiei noastre în vederea verificării respectării principiului
subsidiarităţii, în temeiul HCD nr.11/2011.
În cadrul dezbaterilor s-a arătat că acest document supus controlului
parlamentar modifică COM (2012) 496, care la rândul său modifică
propunerea iniţială cu acelaşi titlu, COM (2011) 615.
Prin COM (2012) 496, Comisia a prezentat o propunere modificată
de Regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul
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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 (CSC) şi condiţiilor generale aplicabile fondurilor politicii
de coeziune.
Propunerea iniţială prevedea adoptarea unui cadru strategic comun
pentru facilitarea coordonării sectoriale şi teritoriale a intervenţiei Uniunii
în temeiul fondurilor CSC şi a coordonării cu celelalte politici şi
instrumente relevante ale Uniunii. Cadrul strategic comun trebuia să
stabilească domeniile-cheie de sprijin, dificultăţile teritoriale care trebuie
abordate, obiectivele politice, domeniile de prioritate pentru activităţile de
cooperare, mecanismele de coordonare şi mecanismele de asigurare a
coerenţei şi compatibilităţii cu politicile economice ale statelor membre şi
ale Uniunii. Propunerea prevedea ca CSC să fie adoptat de către Comisie
printr-un act delegat. Atât Consiliul, cât şi Comisia Parlamentului
European pentru politică regională au semnalat că CSC ar trebui adoptat
ca o anexă la regulament şi nu ca act delegat.
Noua propunere de modificare, COM (2013) 146, introduce o
dispoziţie cu privire la instituirea şi finanţarea iniţiativei privind ocuparea
forţei de muncă în rândul tinerilor. De asemenea, aceasta înlocuieşte
art.18 cu privire la rezerva de performanţă, art.83 privitor la resursele
pentru coeziunea economică, socială şi teritorială şi adaugă anexa III ter
cu titlul „Metodologia privind alocaţia specifică pentru iniţiativa privind
ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor menţionată la articolul 83”.
Opţiunile examinate pentru politica de coeziune au inclus diferite
opţiuni de rambursare (pe baza costurilor reale şi a costurilor simplificate),
e-guvernanţa şi asigurarea. Principalele diferenţe între opţiuni sunt legate
de nivelul implicării Comisiei în evaluarea sistemelor de gestiune şi
control, de disponibilitatea unor opţiuni de rambursare în funcţie de
rezultate şi de mecanismele de promovare a e-guvernanţei în gestionarea
zilnică a fondurilor UE.
O abordare proporţională incluzând un regim de control bazat pe
risc, disponibilitatea unei game largi de opţiuni de rambursare şi
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e-guvernanţa la nivelul statelor membre şi al regiunilor este opţiunea
preferată, deoarece aceasta ar putea determina o reducere potenţială
semnificativă a costurilor aferente controalelor şi o scădere a volumului de
muncă şi, de asemenea, ar respecta mai mult principiul subsidiarităţii.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că
propunerea respectă principiul subsidiarităţii, întrucât sarcinile care revin
fondurilor sunt stabilite în tratat, iar politica este pusă în aplicare în
conformitate cu principiul gestiunii partajate şi respectând competenţele
instituţionale ale statelor membre şi ale regiunilor.
Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proces-verbal, potrivit
procedurilor stabilite prin HCD nr.11/2011, care va fi transmis Comisiei
pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului permanent al Camerei
Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (28) în perioada 9-11 aprilie 20123 a absentat doamna deputat
Grapini Maria (grup parlamentar PC) - ministru.
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache
Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină
Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anastase
Roberta-Alma, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă
Florică Ică, Ciobanu Liliana, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel,
Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane
Daniel, Kerekes Károly, Nistor Marioara, Pardău Dumitru, Sefer CristianGeorge,

Stativă

Irinel-Ioan,

Stoica

Mihaela,

Suciu

Vasile-Daniel,

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta.
PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
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Expert parlamentar Lidia Vlădescu
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