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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 8, 9 și 10 iunie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 9 și 10
iunie 2021, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor privind un Plan de Acțiune pentru Dezvoltarea Producției
Ecologice (proiect de opinie pentru Comisia pentru afaceri europene:
COM(2021)141 final).
2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea
alin.(5) al art. 34 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (aviz pentru:
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 243/2021).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea
Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și
industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale
(raport comun cu: Comisia pentru învățământ și Comisia pentru știință și
tehnologie; PLx. 181/2021).
4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului
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și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și
Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public
al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în
vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului
„Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț“ (raport comun
cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; PLx. 168/2021).
5.Grup de lucru – Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în
îmbunătățirea viabilității pădurilor.
6.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul
Comisiei.
Ședința din ziua de 8 iunie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor privind un Plan de Acțiune pentru Dezvoltarea Producției
Ecologice (proiect de opinie pentru Comisia pentru afaceri europene:
COM(2021)141 final).
2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea
alin.(5) al art. 34 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (aviz pentru:
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 243/2021).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea
Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și
industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale
(raport comun cu: Comisia pentru învățământ și Comisia pentru știință și
tehnologie; PLx. 181/2021).
4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului
și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și
Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public
al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în
vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului
„Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț“ (raport comun
cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; PLx. 168/2021).
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
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Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu,
Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin,
Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea, IonCătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță și Silviu Titus
Păunescu au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Corneliu Olar, Florian-Emil Dumitru, Varujan
Pambuccian, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost
prezenți online.
Au participat ca invitați:
-domnul Valeriu Tabără – președinte, Academia de Științe Agricole și
Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești“;
-doamna Luminița Stegărescu – șef serviciu, Agenția Domeniilor
Statului;
-doamna Clara Ungurean – consilier, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Primul punct dezbătut a fost 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 final).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat următoarele: parte
a angajamentelor asumate prin Pactul ecologic european și ca urmare a
Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 și a Strategiei de la fermă la
consumator, Comisia Europeană a prevăzut în programul de lucru pentru 2021
intenția de a stimula producția ecologică și de a pregăti un plan de acțiune
pentru dezvoltarea producției ecologice în perspectiva anului 2030.
Noul plan de acțiune vizează atingerea obiectivului ca, până în 2030, pe
25 % din terenurile agricole, să se practice agricultura ecologică, simultan cu o
creștere semnificativă a acvaculturii ecologice. Domeniul său de aplicare este
mai larg, acoperind întregul lanț valoric, implicând o gamă largă de părți
interesate. Acesta mobilizează Politica Agricolă Comună (PAC), dar și
programe și instrumente din afara PAC, precum Fondul european pentru pescuit
și afaceri maritime pentru perioada 2021-2027 și se bazează pe planul de
acțiune pentru perioada 2014-2020, care a abordat deja unele dintre problemele
identificate prin revizuirea politicii ecologice a UE, care a dus la adoptarea
Regulamentului (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea
produselor ecologice. Toate cele 18 acțiuni din perioada 2014-2020 au fost
puse în aplicare pe deplin.
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Planul de acțiune are la bază trei axe de acțiune (consum – producție –
sustenabilitate), care cuprind 23 de măsuri de stimulare și promovare a
dezvoltării sectorului agriculturii ecologice. Majoritatea acțiunilor vor fi
demarate în anii 2021-2022, urmând să fie lansate de Comisie, de state membre
sau ca acțiuni comune de colaborare între acestea.
Prima secțiune a noului plan de acțiune se concentrează asupra
modalităților de creștere a consumului de produse ecologice. Printre acestea,
Comisia subliniază importanța informării și comunicării cu privire la
agricultura ecologică și la beneficiile acesteia.
A doua secțiune a planului de acțiune propune acțiuni concrete pentru a
încuraja creșterea producției ecologice. Comisia, în colaborare cu părțile
interesate, va analiza îmbunătățirea organizării lanțurilor de aprovizionare din
sectorul ecologic și va consolida poziția agricultorilor ecologici în cadrul
lanțului de aprovizionare cu alimente. Comisia vizează, de asemenea,
promovarea prelucrării locale și la scară mică. Comisia va sprijini cercetarea și
inovarea, în vederea îmbunătățirii nutriției animalelor în conformitate cu
normele ecologice. Se va concentra pe creșterea disponibilității furajelor de
origine locală, precum și pe găsirea unor surse alternative de proteine pentru a
se asigura o alimentație durabilă și diversificată.
Secțiunea finală a planului de acțiune subliniază dezideratul ca
agricultura ecologică să ofere un exemplu pentru tranziția către o agricultură și
o acvacultură durabile. În acest scop, Comisia va investi în cercetare și inovare
în diferite domenii, cum ar fi conservarea și utilizarea resurselor genetice,
activitățile de reproducere și disponibilitatea semințelor organice. Pentru a
permite o astfel de cercetare, planul de acțiune prevede alocarea a cel puțin 30
% din finanțarea Orizont Europa pentru agricultură, silvicultură și zone rurale.
În plus, Orizont Europa va continua să ofere oportunități pentru sprijinirea
cercetării și inovării în domeniul acvaculturii ecologice. Comisia va înființa o
rețea pilot de ferme ecologice, care să producă un impact pozitiv asupra climei
și care au ca scop schimbul de bune practici și reducerea, în continuare, a
amprentei de carbon a agriculturii ecologice.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al (COM(2021)141) final sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu.
Au urmat dezbateri generale în urma cărora membrii Comisiei au
solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea întocmirii
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proiectului de opinie, un document programatic cu intențiile și liniile directoare
din mandatul cu care se va prezenta România la Comisia Europeană.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea
alin.(5) al art. 34 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în
mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PLx. 243/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare completarea alin.(5) al art.34 din Legea
nr.165/2013, în sensul includerii în categoria de solicitanţi care beneficiază de
prioritate la soluţionarea dosarelor, a persoanelor cu handicap grav, respectiv a
celor care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I. Senatul a adoptat
proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. Comisia juridică, de
disciplină și imunități a fost sesizată în fond cu proiectul de lege.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
celor prezenți, întocmirea unui aviz favorabil.
Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea
și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei
de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei
alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale (PLx. 181/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.45/2009, în
scopul înfiinţării Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti,
organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de
Știinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Șişeşti, prin reorganizarea
Societăţii Comerciale “Sericarom” - S.A., în scopul conservării fondului
genetic sericicol. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și
Comisiei pentru învățământ și Comisiei pentru știință și tehnologie.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente
admise.
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea Legii
nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și
din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și
Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al
județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea
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realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului „Sistem integrat
de gestionare a deșeurilor în județul Neamț“ (PLx. 168/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare modificarea titlului şi a art.1 din Legea
nr.282/2010. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive,
modificarea denumirii iniţiale a proiectului din "Sistem integrat de gestionare
al deşeurilor în judeţul Neamţ" în "Sistem de Management integrat de
gestionare al deşeurilor în judeţul Neamţ”, precum şi completarea ipotezei
juridice a art.1 cu cea a realizării lucrărilor tehnico-edilitare care pot fi executate
pe terenul transmis prin Legea nr.282/2010, cu privire la implementarea
proiectului "Sistem de Management integrat de gestionare al deşeurilor în
judeţul Neamţ", dar şi a infrastructurii rutiere de acces către obiectivele
construite prin acest proiect. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost
repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru
mediu și echilibru ecologic.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma
adoptată de Senat.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 iunie 2021, având
următoarea ordine de zi:
1.Grup de lucru – Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în
îmbunătățirea viabilității pădurilor.
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu,
Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin,
Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea, IonCătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus
Păunescu și Alin-Costel Prunean au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Corneliu Olar, Florian-Emil Dumitru, Varujan
Pambuccian, Alexandru Popa și Lilian Scripnic au fost prezenți online.
Au participat ca invitați:
-domnul George Aurelian Cățean - secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul George Gârbacea – președinte, Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului;
-doamna Corina Irina Rica - director, Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură;
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-domnul Cătălin Robu - director, Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;
-doamna Georgeta Popescu - consilier, Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;
-domnul Bogdan Alecu – director general adjunct, Direcţia Generală
Dezvoltare Rurală– Autoritatea de Management pentru PNDR;
-domnul Andrei Ștefan Bălan – șef serviciu, Direcţia Generală
Dezvoltare Rurală– Autoritatea de Management pentru PNDR;
-domnul Adrian Haralambie Bidu - consilier, Garda Națională de
Mediu;
-domnul Cristian Ungureanu - consilier, Garda Forestieră București;
-domnul Jean Vișan – șef serviciu investiții Regia Națională a
Pădurilor ROMSILVA;
-domnul Silviu Geană - președinte, Federația Silva;
-domnul Ciprian Gălușcă - coordonator, Greenpeace;
-domnul Cristian Neagoe - ofițer comunicare, Greenpeace;
-domnul Daniel Nicolaescu - vicepreședinte,
Asociația
Administratorilor de Păduri din România;
-domnul Victor Dragomir beneficiar submăsura 8.1 județul Ialomița;
-doamna Florina Leopa – inspector, Primăria Comunei Șendreni, jud.
Galați;
-doamna Andreea Nistor – administrator public, Primăria Comunei
Șendreni, jud. Galați;
-domnul Marius Marcu – consilier, Primăria Comunei Șendreni, jud.
Galați;
-doamna Liliana Piron - director executiv, Liga Asociațiilor
Producătorilor Agricoli din România.
Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat AdrianIonuț Chesnoiu, președintele Comisiei.
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că a inițiat acest
Grup de lucru în contextul în care în următorii 30 de ani schimbările
climatice vor avea un impact major la nivel global. Toate politicile publice
lansate în dezbatere de Uniunea Europeană sunt documente programatice
deja adoptate: Pactul verde european, Pactul ecologic european al Strategiei
de la fermă la consumator. Întâlnirea are drept scop o mai bună colaborare
a instituțiilor implicate astfel încât obiectivele asumate de statul român să
fie atinse. PNRR are obiective și termene foarte clare de atins, iar pentru a
fi respectat termenul de 31 decembrie 2026 trebuie înlăturate toate barierele
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instituționale. În acest context dorește ca Grupul de lucru să producă
punctual soluții pentru depășirea barierelor administrative.
A solicitat clarificări cu privire la statusul Memorandumului între
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor referitor la PNRR.
Doamna Rica - memorandumul este în procedură de avizare la MADR
, APIA, AFIR.
Domnul Bălan – referitor la memorandum a propus amendarea formei
actuale cu precizări referitoare la condiționarea plăților pentru agricultori,
de accesare a schemelor forestiere.
Domnul Gălușcă – a identificat 3 direcții de abordare: atragerea
fermierilor prin instrumente financiare , dezbatere cu UAT-urile pentru a
vedea de ce nu există interes pentru accesarea acestei submăsuri și este
necesar un studiu național pentru identificarea suprafețelor de teren
degradate eligibile pentru accesarea acestei submăsuri.
Doamna Piron - fermierii au disponibilitate pentru plantarea perdelelor
forestiere de protecție, dar au nevoie atât de simplificarea procedurii, dar și
de sprijin financiar sub forma unui avans pentru demararea proiectului.
Domnul Dragomir – în anul 2017 a depus cerere pentru accesarea
fondurilor pe submăsura 8.1.care a fost aprobată în luna mai 2019, iar
plantarea efectivă a făcut-o în luna decembrie 2019. Nu a primit încă
finanțarea.
Doamna Piron – referitor la problema ridicată de domnul Dragomir,
plata se va face la cursul euro din anul 2016.
Domnul Ungureanu – pe piață există o lipsă acută de puieți. Din
perspectiva domniei sale timpul este foarte scurt pentru derularea acestei
măsuri, logistic nu suntem pregătiți.
Domnul Robu – referitor la cursul de schimb evocat de doamna Piron
acesta este prevăzut într-un regulament european și nu poate fi schimbat. În
momentul de față se lucrează la lansarea unei noi sesiuni pe submăsura 8.1.,
iar ghidul solicitantului este în lucru.
Domnul președinte Chesnoiu - a solicitat participanților
debirocratizarea efectivă, simplificarea procedurilor care vor avea un rol
foarte important pentru fermieri. De asemenea, a solicitat clarificări
referitore la: termenul de lansare a submăsurii, a sumei alocate și a finalizării
ghidului solicitantului.
Domnul Bălan – suma alocată, din analiza nevoilor , a fost crescută
pentru a deveni mai atractivă pentru beneficiari și pentru a acoperi nevoile
8

de înființare a plantațiilor forestiere. S-au identificat anumite tipuri de
costuri pe care le-au inclus în metodologia de calcul. S-a flexibilizat partea
de implementare. Pentru perioada de tranziție 2021-2022 nu s-a suplimentat
suma pentru această submăsură, iar resursele financiare ar trebui să acopere
și viitoarea sesiune care va fi lansată în vara acestui an. Ghidul solicitantului
este în lucru, iar termenul pentru depunerea cererilor de sprijin este de
aproximativ 6 luni. Pentru actuala sesiune mai au disponibil 5 milioane de
euro. În ultima sesiune au fost depuse 18 proiecte pentru o suprafață de 320
ha. În privința categoriei de folosință aceasta va fi schimbată conform Legii
18/1991, la finalizarea proiectului.
Domnul Nicolaescu – submăsura 8.1. se adresează fermierilor, iar în
calitatea pe care a avut-o în administrația centrală a identificat următoarele
vulnerabilități legate de această submăsură: lipsa de informare a fermierilor
și perioada foarte mare de la depunerea cererii până la plata efectivă a
beneficiarului.
Domnul președinte Chesnoiu – speciile propuse pentru plantare sunt
total neatractive din punct de vedere economic și trebuie să se preteze la sol.
Domnul Nicolaescu – lista cu speciile forestiere pentru plantat trebuie
revizuită. Se face confuzie între categoria de folosință a terenului și
destinația terenului. Sunt supuse regimului silvic doar terenurile din
categoria de folosință fond forestier. Destinația terenului este definită în
Legea nr. 18/1991. Producția de puieți fond forestier nu este atributul doar
al RNP Romsilva ci și a producătorilor privați.
Domnul Vișan – RNP Romsilva produce doar 40-50 milioane de puieți
pe an, adică 10% din necesarul anual. În anul 2020 s-au plantat 32 milioane
de puieți care au fost utilizați în regie proprie.
Domnul președinte Chesnoiu – i-a solicitat domnului Nicolaescu date
din sfera privată referitoare la numărul de puieți produși anual. Urmează să
fie solicitate aceste date de la MMAP, prin Comisie.
Domnul președinte Chesnoiu – mai este necesar avizul gărzii
forestiere pentru împădurirea trerenurilor aflate în afara fondului forestier în
regim privat ?
Domnul Nicolaescu – trebuie întocmit un proiect tehnic cu o entitate
atestată și nu mai este nevoie de un aviz în acest sens.
Domnul Gârbacea – este în dezbatere la MMAP procedura pentru
amenajamentele silvice, dar care se oprește la etapa de încadrare. În PNRR
au gândit un sistem integrat de depunere a cererii în favoarea beneficiarului.
9

PNRR prevede un indice de habitat pentru calculul pe baza unor algoritmi a
speciilor care pot fi plantate.
Domnul președinte Chesnoiu – întrucât termenul de semnare a
contractelor de finanțare este 31 decembrie 2021 a recomandat invitaților
prezenți la dezbatere să aibă un rol proactiv în îmbunătățirea legislației
specifice din domeniu. A solicitat reprezentanților agențiilor de plăți
prezenți la întâlnire să facă o analiză foarte exactă pentru simplificarea
ghidului solicitantului.
Domnul președinte Chesnoiu – prin PNRR Romsila este beneficiar?
Domnul Gârbacea - este posibil. De asemenea este necesară
consultarea fișei de împăduriri.
Reprezentant Primăria Comunei Șendreni, jud. Galați – UAT-ul este
unul din cei 18 solicitanți ai cererii de împădurire, depus în sesiunea a V a.
Suprafața eligibilă a fost de 8,5 ha. Problema ridicată a fost legată de
finanțarea UAT-ului, acesta beneficiind doar de Prima 1. Ei trebuie să
prevadă în bugetul anual sume pentru întreținerea pădurilor. Pentru
următoarele sesiuni doresc să depună proiecte pentru plantarea perdelelor
forestiere.
Domnul Bălan – referitor la Prima 1 regulamentul european prevede
ca pădurile de stat să beneficieze doar de costurile pentru înființarea
plantațiilor și cele adiționale de proiectare. De asemenea, s-a prevăzut în fișa
măsurii posibilitatea acoperirii riscurilor generate de factorii biotici sau
abiotici.
Domnul președinte Chesnoiu – sumele alocate prin submăsură acoperă
costurile ?
Domnul Bălan – feedback-ul este unul favorabil.
Domnul președinte Chesnoiu – referitor la pădurile energetice care este
părerea specialiștilor ?
Domnul Vișan – aceste culturi repede crescătoare nu pot substitui
pădurea permanentă.
Domnul Bălan – aceste păduri energetice nu sunt în prezent eligibile
pentru submăsura de împădurire, în viitoarea programare se pot încadra în
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ecoschemele de protecție a culturilor sub forma unor benzi de protecție a
culturilor agricole.
Domnul președinte Chesnoiu – a propus o deschidere mai mare către
beneficiari pentru identificarea problemelor cu care aceștia se confruntă.
Domnul Ungureanu – referitor la dreptul de plantare garda forestieră
solicită 2 avize. Nu este de acord cu plantarea pădurilor energetice.
Domnul președinte Chesnoiu – a solicitat transmiterea la Comisie a
Normelor tehnice silvice care stau la baza eliberării avizului proiectului
tehnic.
Domnul deputat Csaba Könczei – a dorit clarificări referitoare la
încadrarea pășunilor împădurite din amenajările pastorale care au o
consistență mai mică de 0,4.
Domnul Nicolaescu – pășunile împădurite din amenajările pastorale
sunt păduri conform definiției din Codul silvic, dar reprezintă vegetație
forestieră din afara fondului forestier.
Doamna Rica – referitor la domnul Dragomir a avut o cerere de plată
care a fost eșantionată la supracontrol , drept urmare a fost verificat de mai
multe instituții care au constatat că procentul de prindere a puieților nu a
fost foarte bun și i s-a dat posibilitatea de replantare. A fost reverificat de
garda forestieră și în acest moment este pregătit pentru calcul. În privința
Primăriei Șendreni raportul este favorabil și în maximum 2 săptămâni poate
fi semnată cererea, dacă au obținut avizul de mediu în urma studiului de
impact. S-a depășit o etapă și toate instituțiile s-au familiarizat cu această
măsură.
Domnul președinte Chesnoiu – referitor la avizul de mediu vom analiza
posibilitatea simplificării obținerii acestui aviz sau eliminarea lui.
Ședința din ziua de 10 iunie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul
Comisiei.
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Costel
Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă,
Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian
Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,
Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță și Alin-Costel Prunean au fost
prezenți la sediul Camerei Deputaților.
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Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Corneliu Olar, FlorianEmil Dumitru, Varujan Pambuccian, Silviu Titus Păunescu , Alexandru
Popa și Lilian Scripnic au fost prezenți online.
PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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