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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 membri ai 
Comisiei, fiind absentă doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu - Grupul Parlamentar 
al PD-L. 

  
 Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:   

Marţi, 29 noiembrie 2011  
I. RAPOARTE 

 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. PLx 377/2011. Raport. Termen: 21 iunie 
2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 
privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor 
care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii 
Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din 
Confederaţia Elveţiană. PL.x. 518/2010. Raport. Termen: 24 noiembrie 2010. C.D. 
– Cameră decizională. 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, 
Legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009. Plx. 645/2011. Raport. 
Termen: 8 decembrie 2011. C.D. – Cameră decizională. 

II. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
 4. Propunere 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. Termen: 28 noiembrie 2011. Document legislativ. 
Comisia este sesizată pentru examinarea subsidiarităţii. 
 

Miercuri, 30 noiembrie 2011  
Dezbatere asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 
 Dezbaterile au început cu punctul II din ordinea de zi, 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.  
 Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - în domeniul ocupării forţei de muncă şi al politicii sociale, Uniunea continuă 
să se confrunte cu probleme complexe, cum ar fi: nivelul ridicat al şomajului, 
diminuarea forţei de muncă şi creşterea presiunii asupra sistemelor de protecţie 
socială, dificultăţi în asocierea responsabilităţilor profesionale cu cele personale, un 
număr inacceptabil de mare de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie şi în 
condiţii de excludere socială;  
 - reformele sau lipsa reformelor dintr-o ţară influenţează performanţa celorlalte 
ţări; 
 - inovarea socială şi în special experimentarea socială pot fi instrumente 
puternice de orientare a reformelor şi de adaptare a politicilor pentru punerea în 
aplicare a strategiei Europa 2020; 
 - politica Uniunii în domeniul social şi al ocupării forţei de muncă urmăreşte cu 
precădere, în limitele competenţelor Uniunii, să asigure acţiunea colectivă şi 
coordonarea eficientă a politicilor între statele membre; 
 - libera circulaţie a lucrătorilor, una din cele patru libertăţi consacrate în Tratat, 
contribuie la dezvoltarea economică şi coeziunea socială în Uniune; 
 - desfăşurarea de activităţi independente este una dintre modalităţile prin care 
persoanele fără loc de muncă pot intra pe piaţa muncii;   
 - Programul va urmări să contribuie la următoarele obiective generale: să 
încurajeze adeziunea la obiectivele Uniunii în domeniul social, al ocupării forţei de 
muncă şi al condiţiilor de muncă în rândul principalilor responsabili politici europeni 
şi naţionali; să sprijine dezvoltarea unor sisteme adecvate, accesibile şi eficiente de 
protecţie socială şi a pieţelor muncii şi să faciliteze reforma politică; să modernizeze 
legislaţia Uniunii; să promoveze mobilitatea geografică a lucrătorilor şi să stimuleze 
oportunităţile de ocupare a forţei de muncă; să promoveze ocuparea forţei de muncă 
şi incluziunea socială prin creşterea disponibilităţii şi accesibilităţii microfinanţărilor;  
 - creditele financiare pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2020 se vor ridica la 958,19 milioane 
EUR (la preţurile curente);  
 - soluţia ar fi un nou program integrat pentru schimbări sociale şi inovare 
socială, format din trei axe distincte, dar complementare: Progress, EURES şi 
Microfinanţare şi antreprenoriat social, care ar aduce cele mai multe beneficii în 
termeni de creştere a eficienţei, masă critică, coerenţă şi eficacitate, evitând totodată 
riscurile politice şi instituţionale. 
 Membrii Comisiei au considerat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, că 
sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru respectarea principiului subsidiarităţii,  şi 
anume: domeniul vizat nu ţine de competenţa exclusivă a Comunităţii; obiectivele 
acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre; acţiunea 
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poate fi îndeplinită mai bine, având în vedere dimensiunile şi efectele sale, prin 
intervenţia Comunităţii.  
 În continuare, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a prezentat 
solicitarea Grupului Parlamentar al PD-L de  participare la o întâlnire de lucru. În 
consecinţă, din lipsă de cvorum, lucrările şedinţei au fost suspendate.  
 
 În ziua de miercuri, 30 noiembrie 2011, lucrările Comisiei au avut pe ordinea 
de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei.   
 

  PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU   
 
 


