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 Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti ,          

Nr.  22/451/ 23.11.2011 
 
 
 

Către  
           Comisia de afaceri europene, domnului Victor HREBENCIUC, 
       
            Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
 
            Direcţia de drept comunitar 
 
          

 
PROCES VERBAL 

 
asupra Propunerii de REGULAMENT  AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme privind plăţile 
directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole 

comune  COM(2011) 625 
 
 

În conformitate cu Hotărârea 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, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, la data de 26.10.2011, pentru 
verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii a Propunerii de 
REGULAMENT  AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 
de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin 
scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune  COM(2011) 625. 
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 În şedinţa din data de  22 noiembrie 2011, membrii Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci, la care au participat 32 deputați din 33 membrii ai comisiei, 
analizând textul propunerii de regulament, documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei Europene privind analiza de impact, precum şi argumentele Guvernului, au 
constatat următoarele : 

 
1. Obiectivele întregului proiect de reformă a PAC propus pentru perioada de după 

2013 sunt următoarele : 
 

 sporirea competitivităţii, a durabilităţii şi asigurarea prezenţei agriculturii pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene pentru a garanta cetăţenilor europeni o 
alimentaţie sănătoasă şi de calitate, pentru a proteja mediul şi pentru a dezvolta 
zonele rurale;  

 promovarea inovării, sporirea competitivităţii sectorului agricol - atât din punct 
de vedere economic, cât şi din punct de vedere ecologic - combaterea 
schimbărilor climatice, şi sprijinirea ocupării forţei de muncă şi a creşterii 
economice, noua politică aducând astfel o contribuţie hotărâtoare la Strategia 
Europa 2020. 

 
2. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire 

a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în 
cadrul politicii agricole comune are caracter legislativ, făcând obiectul 
controlului parlamentar. 

 
Fiind un domeniu de competenţe partajate între UE şi statele membre, se aplică 
principiul subsidiarităţii.  
 
PAC este gestionată la nivelul UE în vederea menţinerii unei agriculturi durabile şi 
diversificate în întreaga UE şi a abordării unor aspecte transfrontaliere importante, 
precum combaterea schimbărilor climatice şi întărirea solidarităţii între statele 
membre. Având în vedere importanţa provocărilor viitoare pentru securitatea 
alimentară, pentru mediu şi pentru echilibrul teritorial, PAC rămâne o politică de 
importanţă strategică, al cărei scop este să asigure cea mai eficace reacţie la 
provocările din domeniul politicilor şi cea mai eficientă utilizare a resurselor 
bugetare.  
 
Se propune menţinerea structurării actuale a instrumentelor în cei doi piloni, ceea ce 
lasă statelor membre o marjă de manevră mai mare pentru a adapta soluţiile la 
particularităţile lor locale şi pentru a cofinanţa pilonul II. Noul parteneriat european 
pentru inovare şi setul de instrumente pentru gestionarea riscurilor sunt incluse tot în 
pilonul II. În acelaşi timp, politica va fi mai bine aliniată la Strategia Europa 2020 
(inclusiv un cadru comun cu alte fonduri ale UE) şi vor fi introduse o serie de 
îmbunătăţiri şi de elemente simplificatoare. Analiza efectuată în cadrul evaluării 
impactului ilustrează în mod clar costul statu-quoului din punctul de vedere al 
consecinţelor economice, de mediu şi sociale negative.  
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Obiectivele prezentului regulament pot fi realizate mai eficient la nivelul Uniunii prin 
intermediul garanţiei multianuale a finanţării acordate de Uniune şi prin concentrarea 
asupra unor priorităţi clar definite, având în vedere legăturile existente între prezentul 
regulament şi celelalte instrumente ale PAC, diferenţele existente între diverse zone 
rurale şi resursele financiare limitate ale statelor membre, într-o Uniune extinsă. 
 
Astfel, în opinia Comisiei pentru buget, finanţe bănci prezentul regulament este în 
concordanţă cu principiul subsidiarităţii, în conformitate cu articolul 5 alineatul 
(3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).  
 
Totodată, Comisia apreciază că, întrucât domeniul de aplicare al prezentului 
regulament este limitat la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale, 
acesta respectă principiul proporţionalităţii, în conformitate cu articolul 5 alineatul 
(4) din TUE. 
 
 

 
 
V I C E P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
 
    Maria Eugenia BARNA                                 Nicolae BUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Luminiţa Ghiorghiu 
 
 


