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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti ,          
Nr.  22/ 185/ 05.06.2013           

 
 
           Comisiei de afaceri europene, domnului  Președinte Ovidiu Ioan SILAGHI 
       
            Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
            Direcţiei de drept comunitar 
 
 
          
 

PROCES VERBAL  
asupra  

Propunerii de Regulament  COM (2013) 226 al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. [...] [DR] în ceea ce 
priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. [...] 
[PD], (UE) nr. [...] [HZ] şi (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce priveşte 

aplicarea acestora în anul 2014  
E 44-s/2013-COM (2013) 226 

 
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 9 mai 2013, pentru verificarea 
conformării cu principiul subsidiarităţii a Propunerii de Regulament  COM (2013) 
226 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii 
tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
[...] [DR] în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor 
(UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] şi (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce 
priveşte aplicarea acestora în anul 2014. 
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În şedinţa din data 04 iunie 2013, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci,  analizând textul propunerii de regulament, documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei Europene privind analiza de impact, precum şi argumentele Guvernului, au 
constatat următoarele: 

 
Obiectivul propunerii legislative este de reglementare a unor norme 

tranzitorii pentru a se defini modalitățile tehnice care vor permite o adaptare fără 
probleme la noile condiții, asigurându-se totodată continuitatea diverselor forme de 
sprijin, instrumente de politici publice din cadrul PAC, în contextul prilejuit de 
reforma în curs a PAC, care se preconizează a intra în vigoare la începutul anului 
2014, transferul de la o perioada la alta fiind o practică standard. 

De asemenea scopul prezentei propuneri este de a asigura sinergia dintre 
instrumentele PAC, respectiv între schemele de sprijin prin plăţi directe ale pilonului 
I şi anumite măsuri de sprijin pe suprafaţă şi pentru animale, în special venite în 
sprijinul mediului înconjurător şi a climei, aşa numitele plăţi de agro-mediu şi 
condiţiile de eco condiţionalitate aferente, implementate prin intermediul sprijinul 
politicii de dezvoltare rurală, generic intitulată şi pilonul II al PAC. De menţionat că 
politica de dezvoltare rurală fiind o politică de tipul celor structurale necesită norme 
tranzitorii pentru a se acoperi intervalul dintre cele două perioade de programare 
succesive, cel curent 2007-2013 şi perioada programării viitoare 2014-2020. Un rol 
important în acest proces îl are şi Regulamentul Orizontal de finanţare şi monitorizare 
al PAC, prin care se definesc o serie de instrumente comune pentru ambii piloni ai 
PAC, respectiv FEGA, FEADR, FAS, IACS şi condiţiile de ecocondiționalitate.  

 Prezentul Regulament prevede necesitatea înfiinţării de către statele 
membre a unui sistem cuprinzător de Consiliere Agricolă care să ofere consiliere 
beneficiarilor în scopul de a conştientiza mai bine legătura dintre practicile agricole şi 
gestionarea fermelor, pe de o parte, şi standardele legate de mediu, schimbările 
climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, siguranţa alimentară, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor şi bunăstarea animalelor. În special 
în ceea ce priveşte eco-condiţionalitatea, normele actuale au fost revizuite în vederea 
simplificării, a consolidării dimensiunii referitoare la schimbările climatice din 
cadrul GAEC: standarde pentru bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor 
şi CRMG: cerinţe de reglementare în materie de gestionare, în vederea asigurării 
coerenţei cu dispoziţiile referitoare la ecologizare şi la măsurile relevante din punctul 
de vedere al mediului prevăzute în cadrul politicii de dezvoltării rurale şi a celeia de 
plăţi  

În viitoarea perspectivă financiară se vor reduce diferenţele între statele 
membre în ceea ce priveşte nivelul plăţilor directe, invocându-se principiul 
convergenţei externe, aspect ce poate conferi fermierilor români un semnal pozitiv 
din partea Uniunii Europene. Acest principiu presupune reducerea diferenţelor între 
statele membre în ceea ce priveşte nivelul plăţilor directe acordate fermierilor. 

În general, propunerile PAC respectă principiul subsidiarităţii, datorită 
faptului că PAC este o politică comună cu competenţe partajate între Uniunea 
Europeană şi statele membre, în vederea menţinerii unei agriculturi durabile şi 
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diversificate în întreaga UE. De asemenea PAC, vizează importanţa provocărilor 
viitoare pentru securitatea alimentară, pentru mediu şi pentru echilibrul teritorial, 
fiind o politică de importanţă strategică, al cărei scop este asigurarea utilizării 
eficiente a resurselor bugetare. 

În privinţa principiului de proporţionalitate, prevăzut in articolul 5 
alineatul (4) din tratatul menţionat, dispoziţiile prezentului regulament nu exced 
necesităţii îndeplinirii obiectivelor propuse.  

 
 

 

 

 

 
P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 

 
                Gheorghe DRAGOMIR                    Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Luminiţa Ghiorghiu 
 


