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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

București, 2 noiembrie 2021 

Nr. 4c-22/560 

 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 26 – 28 octombrie 2021  
 

 
În perioada 26 – 28 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  
 

I. Examinare și adoptarea opiniei pentru Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției 

ecologice, COM(2021) 141. Raportor: deputat Viorel Băltărețu. 
 

II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană - Pachetul de extindere 2021; comunicat de presă  
2. Comisia Europeană - Erasmus+ și Corpul european de solidaritate 

devin mai inclusive; comunicat de presă   
3. Concluziile Consiliului European (EUCO), 21-22 octombrie 2021. 

4. Parlamentul European - Reperele plenarei: Polonia, Premiul Saharov, 
climă, alimentație. 

5. Parlamentul European - Conferința privind Viitorul Europei; 
comunicat de presă  

 
III. Diverse 

 

 
 Marți, 26 octombrie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și 

online. Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele 
comisiei. Ordinea de zi, supusă la vot, a fost aprobată în unanimitate de către 

membrii comisiei. 
 

gnegret
Conform cu originalul



2 

 

La punctul I. din ordinea de zi a fost examinată în fond Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției 

ecologice, COM(2021) 141, raportor - deputat Viorel Băltărețu. 
 

Domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele Comisiei, prezentat pe scurt a 
Comunicarea, apoi a dat cuvântul raportorului. 

 
Raportorul, domnul deputat Băltărețu, a subliniat faptul că această Comunicare 

urmărește stimularea producției și consumului de produse ecologice pentru 
obținerea, până în anul 2030, a unui procent de 25% de terenuri agricole utilizate 

pentru agricultura ecologică și pentru dezvoltarea acvaculturii ecologice și 
recomandă sprijinirea schimburilor de bune practici și a inițiativelor inovatoare 

pentru dezvoltarea satelor inteligente și a ecosistemului serviciilor rurale digitale. 
 

Domnul deputat Băltărețu a subliniat că, pe lângă implicațiile de mediu, sunt 

relevante consecințele de natură socio-economică ale inițiativelor propuse, 
impactul asupra fermierilor, precum și punctele de plecare diferite ale statelor 

membre, România având un procent de doar 3% din suprafața agricolă certificată 
ecologic. 

 
În cadrul analizei, membrii comisiei și-au exprimat susținerea față de Planul UE 

de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice, în scopul încurajării creșterii 
ponderii agriculturii ecologice în Uniunea Europeană, prin sprijinirea fermierilor 

de a cultiva produse ecologice suficiente și accesibile ca preț. 
 

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea, cu observații și 
recomandări, opinia urmând a fi transmisă Biroului Permanent al Camerei 

Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

 

 Miercuri, 28 octombrie și Joi, 29 octombrie a.c., membrii comisiei au 
procedat la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din 

ordinea de zi.  
 

 
În ziua de 26 octombrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 20 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), 
Dumitrina MITREA (AUR) – prezentă online, Adriana – Diana TUȘA (PSD) – 

prezentă online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD) – prezentă online, Christine 
THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL) – prezentă online, Viorel 

BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR) – prezent online, Ion – Marcel CIOLACU 
(PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL) - prezent online,  Mircea 

FECHET (PNL), Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați) – prezentă online, Giureci-
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Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (USR) – prezent online, Diana STOICA (USR) – prezentă online, 
George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

Au absentat: Mirela FURTUNĂ (PSD). 
 

În ziua de 28 octombrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații.  

 
În ziua de 29 octombrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații.  
 

 
 

 

PREȘEDINTE 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


