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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2011 

Nr. 27/503 

 

 

Proiect de opinie 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o 

grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce priveşte 

clarificarea, simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii şi punerii în 

aplicare a unor astfel de grupări – COM (2011) 610 

 

 

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

propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare 

teritorială (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, simplificarea şi îmbunătăţirea 

constituirii şi punerii în aplicare a unor astfel de grupări – COM (2011)610; 

2011/0272/COD, a fost transmisă comisiei noastre, prin adresa nr.15E din data 

de 19 octombrie 2011, pentru examinarea fondului. 

Termenul 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 1 noiembrie 2011. 

 La dezbateri a participat doamna Maria Baciu, director 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 

obiectivul prezentei propuneri de regulament se referă la introducerea unor 

modificări ce vizează, pe de o parte, să se respecte terminologia introdusă de 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi, pe de altă parte, să constituie 

un răspuns la deficienţele şi domeniile în care sunt posibile îmbunătăţiri 

identificate în raportul privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 

nr.1082/2006. 

 Aceste modificări se referă la componenţa, conţinutul Convenţiei şi al 

statutului unei GECT, scopul acesteia, procesul de autorizare de către 

autorităţile naţionale, legislaţia aplicabilă în materie de ocuparea forţei de 

muncă şi de achiziţii, abordarea cu privire la GECT-urile ai căror membri nu au 

aceeaşi răspundere în ceea ce priveşte acţiunile lor şi procedurile mai 

transparente de comunicare.  

 În ceea ce priveşte componenţa, prezenta propunere de regulament 

instituie noi temeiuri juridice pentru a permite regiunilor şi organismelor din 

statele terţe să devină membri ai GECT, indiferent dacă ceilalţi membri provin 

dintr-unul sau mai multe state membre. Este clarificată, de asemenea, 

posibilitatea pentru organismele de drept privat de a deveni membre. 

 Convenţia şi statuturile unei GECT sunt redefinite şi este subliniată 

distincţia în procedura de aprobare. 

 Criteriile pentru aprobarea sau respingerea de către autorităţile naţionale 

sunt specificate şi este propusă o perioadă limitată de timp pentru examinare. 

 Referitor la impactul bugetar, s-a precizat că propunerea nu afectează 

bugetul Uniunii Europene întrucât Regulamentul privind GECT nu este un 

regulament financiar şi nu are implicaţii bugetare pentru Uniune sau pentru 

statele membre. GECT pot fi finanţate prin fonduri locale, regionale sau 

naţionale şi pot realiza acţiuni care sunt cofinanţate de fondurile europene. 

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

fondul propunerii de regulament. 
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Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), întocmirea prezentului 

proiect de opinie, favorabil promovării propunerii de Regulament, 

considerându-se că 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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