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Minuta 

reuniunii Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene 

 

 

La data de 16 mai 2012, ora 10.00, a avut loc, la sediul Infoeuropa, cea de-a treia reuniune a 
Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene, prezidată de dl. 
ministru Leonard Orban . 

Dl. ministru Leonard Orban  a deschis discuţiile, invitându-l pe dl. director Bogdan Badea să 
prezinte perspectiva financiară multianuală 2014 – 2020 a Uniunii Europene şi stadiul 
negocierilor de la nivelul Consiliului UE pe tema viitorului buget. 

Dl. director Bogdan Badea a precizat că poziţia României faţă de perspectiva financiară 2014 – 
2020 a fost stabilită în urma consultărilor interinstituţionale şi pe baza unor studii de impact şi a 
subliniat faptul că direcţiile pe care se vor face viitoarele alocări financiare sunt stabilite de 
obiectivele Strategiei Europa 2020. În perioada 2014 – 2020, România ar putea beneficia de o 
alocare financiară de cca. 35 miliarde Euro, contribuţia anuală a României la bugetul UE fiind de 
cca. 1,1 miliarde Euro, deci aproximativ 8 miliarde Euro în 7 ani. 

În acest context, dl. ministru Leonard Orban a subliniat că afirmaţiile de genul „România este 
un contributor net la bugetul UE” sunt false, în condiţiile în care, de la 1 ianuarie 2007, România 
a contribuit la bugetul UE cu 6,7 miliarde Euro şi a beneficiat de alocări financiare de 
aproximativ 13 miliarde Euro. Cu alte cuvinte, la sfârşitul trimestrului I/2012 soldul net este de 
6,6 miliarde Euro. Dl. ministru  a precizat că din cele 13 miliarde Euro alocate, 9 miliarde au 
reprezentat fonduri de aderare (plăţi făcute pentru FEDER, FSE etc. ) a căror rată de absorbţie a 
fost în jur de 25%, restul până la 13 miliarde reprezentând avansuri şi plăţi din perioada de 
preaderare.  

În cazul politicii de coeziune, rata de absorbţie este mult mai mică, ajungând în prezent la 9%, 
faţă de aproximativ 3,7% în toamna anului trecut, existând astfel posibilitatea ca rata de absorbţie 
să ajungă până la 20% la sfârşitului acestui an. În ceea ce priveşte Politica Agricolă Comună, 
nivelul de absorbţie este de aproximativ 65 % şi până în 2016 se doreşte să ajungă la 100%. 

Principala provocare la nivel european pentru statele membre se dă în jurul cuantumului 
contribuţiei de ţară ce trebuie virat Comisiei în perioada 2014-2020. Statele care sunt 
contributoare nete la bugetul UE invocă contextul economic şi financiar dificil şi propun reduceri 
ale bugetului european alocat pentru cei şapte ani, cu 80, 90, 130 miliarde Euro, din cele 
aproximativ 1025 miliarde pe care le-a propus Comisia Europeană.  

În acest context se manifestă două tipuri de abordări în rândul statelor membre, care pot să 
afecteze interesele României: pe de o parte sunt intenţiile statelor mari, care doresc reducerea 
fondurile destinate altor capitole bugetare - dar nu şi pentru agricultură, iar pe de altă parte, este 
poziţia statelor care solicită să se facă o legătura între ratele de absorbţie actuale şi viitoarele 
alocări. 
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Dl. Cristian Pârvan, reprezentantul CNPR a menţionat că România trebuie să susţină creşterea 
inteligentă, în condiţiile în care, pentru perioada financiară 2007-2013, sumele alocate pentru 
creşterea competitivităţii au fost mult mai mici faţă de cele alocate pentru domenii precum 
transporturi sau mediu. 

Dl. ministru Leonard Orban a precizat că România susţine politica de coeziune, deci şi 
creşterea inteligentă şi că obiectivul României în cadrul negocierilor este ca reducerea fondurilor 
să fie una limitată şi echilibrată, tocmai pentru a nu fi afectat prea mult bugetul destinat politicii 
de coeziune, dar nici sprijinul financiar pentru Politica Agricolă Comună. 

Dl. Sorin Iorga, reprezentantul UNPCPR a ridicat următoarele întrebări: dacă România se poate 
confrunta cu două reduceri ale fondurilor alocate şi dacă există indicatori de succes pentru 
negocieri. 

Dl. ministru Leonard Orban a precizat că pot exista chiar trei reduceri în ceea ce priveşte 
fondurile alocate, dacă pe lângă scăderea PIB-ului şi a bugetului pentru politica de coeziune s-ar 
aplica şi mecanismul de reverse safety net, care ar afecta şi România, dar într-o proporţie mai 
mică decât alte state membre (ca de exemplu Polonia). România are un avantaj ciudat în această 
dezbatere europeană, şi anume că se află mult sub media europeană în ceea ce priveşte 
dezvoltarea şi politica de coeziune, ori la nivelul Comisiei şi nu numai, există o poziţie unanimă, 
şi anume aceea că fondurile comunitare trebuie să favorizeze regiunile mai sărace ale UE. În 
ceea ce priveşte indicatorii de monitorizare a succesului negocierilor, aceştia există, dar dl. 
ministru a precizat că nu vor fi prezentate cifre în acest sens, pentru a nu se crea aşteptări false. 

Dl. ministru  Leonard Orban a menţionat că la 1 iunie 2012 va avea loc, la Bucureşti, un 
summit al miniştrilor statelor membre care au o viziune apropiată de cea a României, în scopul 
stabilirii unei poziţii comune privind politica de coeziune în cadrul Consiliului UE. Obiectivul 
Guvernului României este de a influenţa, la nivelul grupului din Consiliu numit “Prietenii 
Preşedinţiei“ şi în COREPER II, anvelopa financiară europeană pentru România. În contextul 
actual, obiectivul de a fi într-o poziţie financiară mai favorabilă este complicat, dar nu imposibil. 
Succesul negocierilor va depinde foarte mult de situaţia din Grecia, Spania, Franţa, precum şi de 
evoluţiile din Zona Euro. 

În continuare, dna. director Ioana Ciocoiu a făcut o scurtă prezentare a proiectului de 
Hotărâre de Guvern pentru organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial instituit în vederea 
accesării şi implementării fondurilor comunitare în perioada 2014-2020. Reglementările 
promovate prin acest act normativ au impact semnificativ asupra tuturor etapelor procesului de 
management al celor cinci fonduri comunitare alocate României în perioada 2014-2020, 
constituind documentul care reflectă implementarea la nivel naţional a principiului europeana al 
parteneriatului în elaborarea documentelor de programare a fondurilor comunitare. Cu alte 
cuvinte, această iniţiativă legislativă are ca scop reglementarea unui cadru partenerial prin care 
organizaţii publice şi private să poată contribui la stabilirea, monitorizarea şi evaluarea 
obiectivelor naţionale de dezvoltare, corespunzătoare domeniilor de intervenţie finanţate prin 
fonduri naţionale publice şi private, precum şi prin fondurile europene alocate României în 
perioada 2014-2020, pentru atingerea obiectivelor de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii. 

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale/patronale prezenţi la reuniune au făcut o serie de 
observaţii la proiectul de HG, care se referă la următoarele aspecte: 
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- eliminarea punctului b) al art.3; 
- reformularea art. 5 alin. (2) pentru că nu este foarte clar la ce se referă procentul de 30%: la 

cei maxim 50 de membrii ai CIAP sau la structurile parteneriale; 
- referitor la componenţa Comitetului interinstituţional pentru elaborarea Acordului de 

Parteneriat ( CIAP ) – art. 5 alin (2) – confederaţiile sindicale reprezentative trebuie să fie 
membre de drept (în sensul că vor desemna câte o persoană pentru a face parte din acest 
organism); 

- în art. 6 alin (1), la secţiunea în care se definesc Comitetele Consultative Tematice şi se 
enumeră obiectivele tematice, să se adauge sau să se reflecte încă două teme: “politica 
industrială “şi “dezvoltarea durabilă”; 

- la art. 7, stabilirea cu exactitate a structurilor care asigură secretariatul comitetelor 
consultative tematice prevăzute la art. 6 alin. (1); 

- includerea la punctul 1 din anexă a denumirii generice „companii/societăţi naţionale 
relevante”, fără enumerări specifice, precum şi a următoarelor instituţii: Inspecţia Muncii, 
Autoritatea Naţională pentru Calificări, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică; 

- înlocuirea la punctul 5 din anexă a termenilor „asociaţii patronale” şi „sindicate” cu 
următoarele expresii: „confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional şi federaţii 
patronale reprezentative la nivel sectorial”, respectiv „confederaţii sindicale reprezentative la 
nivel naţional şi federaţii sindicale reprezentative la nivel  sectorial”; 

- includerea la punctul 5 din anexă a pactelor regionale de ocupare şi incluziune socială. 

Dl. ministru Leonard Orban  a subliniat importanţa transmiterii în scris către MAEur, în cursul 
zilei de 16 mai 2012, a tuturor observaţiilor/propunerilor la proiectul de act normativ.  

La ultimul punct de pe agenda reuniunii s-a solicitat transmiterea către Secretariatul Comisiei de 
Dialog Social a hotărârilor judecătoreşti privind reprezentativitatea fiecărei organizaţii 
patronale/sindicale la nivelul Comisiei de Dialog Social.  

În încheiere, dl. ministru  a mulţumit celor prezenţi pentru participare şi pentru sugestii.  

 

 

 

 

 

 

 

În anexă, lista participanţilor la reuniune. 

 


