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PROIECT DE OPINIE  
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  - Garantarea securității 

alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare 
[COM(2022)133] 

 
În conformitate cu prevederile art. 172 și art.173 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată cu 
examinarea pe fond a documentului nelegislativ – Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor  - Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor 
alimentare [COM(2022)133], transmis cu adresa nr.5/E din 12 aprilie 2022 și înregistrat 
sub nr.4c-5/232/13.04.2022. 

Comunicarea stabilește măsuri pe termen scurt pentru sprijinirea securității 
alimentare și a agriculturii în Ucraina și urmărește consolidarea tranziției către sisteme 
alimentare sustenabile, reziliente și echitabile în Uniunea Europeană și la nivel mondial. 

Prin această comunicare Comisia Europeană propune o serie de măsuri menite să 
asigure că sectorul agricol european își menține rolul de furnizor mondial de alimente, cu 
implicare și în tranziția ecologică. 

Propunerile sunt: 
 Un pachet de sprijin în valoare de 500 de milioane de euro pentru 

a-i sprijini pe producătorii agricoli cei mai afectați de 
consecințele grave ale războiului din Ucraina; 

 Avansuri din plăți directe, precum și măsurile de dezvoltare 
rurală legate de suprafață și de animale, acordate fermierilor 
începând cu 16 octombrie 2022; 

 Măsuri de piață de tip „plasă de siguranță” pentru sprijinirea 
pieței cărnii de porc; 

 O derogare excepțională și temporară pentru a permite producția 
de pârloage (ogor negru) a oricăror culturi în scopuri alimentare 
sau furajere, cu menținerea întregului nivel al plății pentru 
înverzire; 
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 Flexibilizarea temporară a cerințelor de import existente privind 
hrana pentru animale; 

 Acordarea de ajutoare de stat fermierilor afectați de creșteri 
semnificative a factorilor de producție pentru a nu periclita 
nivelul recoltelor în Uniunea Europeană. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice au dezbătut documentul sus menționat și fișa de informare a Direcției pentru 
Uniunea Europeană în ședința din 4 mai 2022. 

La lucrările Comisiei deputații acesteia au fost prezenți conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei prezenți la ședință 

au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie favorabil 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  - Garantarea securității 
alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare - [COM(2022)133]. 
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