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Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucuresti,   5.05.2015 
Nr. 4c-2/368 

 
 
 

Doamnei Ana BIRCHALL   
 

Președinte a Comisiei pentru afaceri europene 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 

pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2015 
 COM (2015) 141 final 

 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru 
verificarea respectării principiului subsidiarităţii pentru propunerea de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de 
ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plăţile directe în 
ceea ce priveşte anul calendaristic 2015, trimisă cu adresa nr.7/E din  
01.04.2015  și înregistrată cu nr.4c-2/386/07.04.2015. 

 
Scopul acestei propuneri este de realizare a unui cadru juridic 

european pentru a sprijini sectorul agricol în cazul unor crize majore care 
afectează producţia sau distribuţia agricolă, fiind necesară stabilirea unei 
rezerve pentru situaţii de criză constituită prin aplicarea, la începutul fiecărui an, 
a unei reduceri a plăţilor directe cu ajutorul mecanismului de disciplină 

 

luminita.ghiorghiu
Original



 2 

financiară prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, 
gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune. 

 
În urma dezbaterii  propunerii de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul 
calendaristic 2015,  în ședința din 5 mai 2015,  membrii Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci: 

 
 Au luat act de faptul că propunerea are caracter legislativ, făcând 

obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii; 
 Au subliniat că, potrivit art. 4, alin. (2), lit. d) din Tratatul privind 

funcţionarea UE (TFUE), agricultura constituie o competenţă 
partajată între Uniune şi statele membre. Întrucât propunerea de 
regulament are ca temei juridic art. 43, alin. (2) din TFUE, ea este 
vizată de principiul subsidiarităţii; 

 În consecință, propunerea de regulament poate fi considerată ca 
respectând principiul subsidiarităţii, în măsura în care ea 
urmăreşte precizarea unor aspecte deja agreate şi reglementate în 
dreptul UE; 

 Propunerea Comisiei Europene se înscrie în cadrul juridic al 
regulamentelor mai sus menţionate, admiţând astfel principiul 
proporţionalităţii. 

 
 
 

                 PREŞEDINTE                                         SECRETAR 
           
                Viorel ȘTEFAN                                Mihai – Aurel  DONȚU 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șef serviciu, Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
Luminița Ana Ghiorghiu 
 


