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Nr. 27/534 

 

 

 

 

Către:  Comisia pentru afaceri europene 

Spre informare: Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

Direcţiei de drept comunitar 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii 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, vă înaintăm procesul-verbal privind dezbaterile în 

cadrul comisiei asupra propunerii modificată de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 

al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce 

privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai 

defavorizate din Uniune – COM (2011) 634, document transmis comisiei 

noastre pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

 

PREŞEDINTE, 

Victor Paul Dobre 

 

 

 



 

PROCES-VERBAL 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu propunerea modificată de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 

al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce 

privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai 

defavorizate din Uniune – COM(2011) 634, în vederea verificării respectării 

principiului subsidiarităţii. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 9 noiembrie 2011. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Afacerilor Europene, domnul Bogdan Mănoiu, Secretar de Stat şi doamna Maria 

Baciu, director. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că obiectivul prezentei propuneri constă 

în modificarea unei alte propuneri prezentată în 2010 (COM 486/2010) în ceea 

ce priveşte distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai 

defavorizate din Uniune. 

Potrivit propunerii, urmează ca programul de distribuire a produselor 

alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune să fie în 

continuare finanțat în totalitate din bugetul UE, menținându-se plafonul actual 

al contribuției financiare a UE de 500 milioane EUR. 

Propunerea prevede ca achiziția de produse alimentare să se facă pe baza 

unor proceduri concurențiale, alimentele urmând să provină din Uniune, sub 

forma unei priorități care poate fi decisă de statele membre atunci când 

acestea aleg tipurile de alimente care urmează a fi distribuite. 

Cele două surse de aprovizionare rămân stocurile de intervenție şi 

stocurile de pe piață, avându-se în vedere o mai mare varietate de produse 

alimentare combinată cu un accent sporit pe aspectele nutriționale. 

Distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate 

este efectuată prin intermediul unor organizații desemnate de statele membre.  
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Produsele alimentare sunt oferite gratuit organizațiilor respective, 

Uniunea finanțând costurile eligibile (costul produselor eliberate din stocurile de 

intervenție, al produselor alimentare achiziționate de pe piață, transportării 

produselor între statele membre), în temeiul programului. 

Principiul subsidiarităţii se aplică în măsura în care propunerea vizează 

un domeniu care nu ţine de competenţa exclusivă a Uniunii Europene. 

Programul Uniunii Europene referitor la distribuirea produselor alimentare 

către persoanele cele mai defavorizate nu aduce atingere programelor 

naționale prin care se distribuie produse alimentare celor mai defavorizate 

persoane, în conformitate cu legislația Uniunii Europene. 

Principiul subsidiarităţii este respectat în măsura în care propunerea 

modifică legislaţia existentă a Uniunii Europene. 

Propunerea modificată prevede adoptarea de către Comisie, a metodei  

de calculare a alocării resurselor, inclusiv distribuirea stocurilor de intervenţie 

şi a mijloacelor financiare.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că principiul 

subsidiarităţii este respectat având în vedere faptul că propunerea modifică un 

act de drept al Uniunii Europene aflat în vigoare, acţiune care nu ar putea fi 

realizată de către statele membre. 

Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proces verbal, care 

va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului 

permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
  Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
             
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Geta Doană 
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