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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
Bucureşti, 5 decembrie 2011 

Nr. 27/619 
 

Proiect de opinie 
asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind dispoziţiile specifice aplicabile Fondului european de 
dezvoltare regională şi obiectivului referitor la investiţiile pentru 
creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 – COM (2011) 614 
 
 

În temeiul prevederilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011, 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
dispoziţiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regională şi 
obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei 
de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 – COM (2011) 
614; 2011/0275/COD, a fost transmisă comisiei noastre, prin adresa nr.15E 
din data de 19 octombrie 2011, pentru examinarea fondului. 

Termenul limită 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 30 noiembrie 2011. 
 La dezbateri a participat doamna Mădălina Iliuţă, consilier în cadrul 
Ministerului Afacerilor Europene.  

În cadrul discuţiilor s-a precizat că propunerea de regulament stabileşte 
dispoziţiile ce reglementează Fondul european de dezvoltare regional (FEDR) 
referitor la investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi 
anume: domeniul de intervenţie al FEDR (conţinând totodată şi o listă a 
activităţilor care nu vor fi eligibile pentru sprijin FEDR), concentrarea tematică 
a resurselor FEDR pe tipuri de regiuni, definirea priorităţilor în materie de 
investiţii pentru fiecare dintre obiectivele tematice propuse la art.9 din 
proiectul Regulamentului general, abordarea caracteristicilor teritoriale 
speciale, indicatori. 



Referitor la analiza juridică, s-a menţionat că art.177 TFUE prevede că 
misiunile, obiectivele prioritare şi organizarea fondurilor structurale sunt 
hotârâte prin regulamente, prin procedură legislativă ordinară; conform 
art.176 din TFUE, obiectivul FEDR constă în promovarea dezvoltării şi a 
ajustării structurale a regiunilor mai puţin dezvoltate şi a regiunilor industriale 
aflate în declin. Acest nou regulament va abroga Regulamentul nr. 1080/2006 
începând cu data de 1 ianuarie 2014. 

În ceea ce priveşte analiza de oportunitate, reprezentantul Ministerului 
Afacerilor Europene a subliniat faptul că FEDR este singurul fond prin care pot 
fi finanţate toate cele 11 obiective tematice pe care se va concentra politica de 
coeziune în perioada post-2013 (strâns legate de Strategia Europa 2020), iar 
prin propunerea de regulament sunt stabilite priorităţile de investiţii sprijinite 
din FEDR, aferente acestor obiective tematice. 

Principalele aspecte sensibile sunt reprezentate de faptul că, în regiunile 
mai dezvoltate, FEDR nu va sprijini investiţiile în infrastructurile care le oferă 
servicii de bază cetăţenilor în domeniul mediului, al transportului şi al TIC 
(defavorabil regiunii Bucureşti-Ilfov), precum şi de propunerea privind 
instituirea de alocări obligatorii sub forma unor procente din fondurile FEDR 
stabilite în funcţie de nivelul de dezvoltare al regiunii. 

După cum prevede propunerea de regulament, FEDER sprijină: 
- investiţiile productive care contribuie la crearea şi salvgardarea locurilor de 

muncă durabile, prin intermediul unor ajutoare directe pentru investiţiile în 
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 

- investiţiile în infrastructuri care oferă servicii de bază cetăţenilor în 
domeniile energiei, mediului, transportului şi tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiei (TIC) (cu excepţia regiunilor mai dezvoltate); 

- investiţiile în infrastructurile din domeniul social, al sănătăţii şi al educaţiei; 
- dezvoltarea potenţialului endogen, prin sprijinirea dezvoltării regionale şi 

locale precum şi a cercetării şi inovării (investiţii fixe în echipamente şi 
infrastructuri la scară mică, sprijin pentru întreprinderi - în special pentru 
IMM-uri şi servicii prestate acestora; sprijin pentru organismele publice de 
cercetare şi inovare şi investiţii în favoarea tehnologiei şi a cercetării 
aplicate în întreprinderi; constituirea de reţele; cooperarea şi schimbul de 
experienţă între regiuni, oraşe şi principalii actori sociali, economici şi de 
mediu); 

- asistenţă tehnică. 
Din FEDER nu pot fi finanţate 
- dezafectarea centralelor nucleare; 
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- reducerea gazelor cu efect de seră în instalaţiile care intră sub 
incidenţa Directivei 2003/87/CE; 

- fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din 
tutun; 

- întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat. 

Conform acestei propuneri, regiunile de tranziţie şi regiunile mai 
dezvoltate vor trebui să concentreze cea mai mare parte a alocării FEDR în 
următoarele domenii: eficienţă energetică şi energie din surse regenerabile, 
competitivitatea IMM-urilor şi inovare.  
• Pentru regiunile mai puţin dezvoltate abordarea este mai flexibilă, 
acestea putând să finanţeze o gamă mai largă de obiective, în funcţie de 
necesităţile de dezvoltare.  

În cadrul dezbaterilor din comisia noastră s-a mai spus că Guvernul nu 
are obiecţii faţă de fondul propunerii, iar poziţia oficială a României urmează să 
fie stabilită în cadrul poziţiei generale referitoare la pachetul legislativ privind 
viitorul politicii de coeziune. 
Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil 
promovării propunerii de regualment, considerând că aceasta nu aduce 
atingere intereselor şi legislaţiei României.  

 
 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
  Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
             
 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş      Întocmit, 

Expert parlamentar Lidia Vlădescu 

 
3/3


	COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

		2011-12-07T10:46:00+0200
	Lidia G. Vladescu




