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PROIECT DE OPINIE  

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  privind un plan de acțiune pentru 

dezvoltarea producției agricole 
[COM(2021)141] 

 
În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată 
cu examinarea pe fond a documentului nelegislativ – Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor  privind un plan de acțiune pentru dezvoltarea producției agricole  
[COM(2021)141], transmis cu adresa nr.3/E din 20 aprilie 2021 și înregistrat sub                  
nr.4c-5/401/21.04.2021. 

Pactul ecologic european se află în centrul agendei politice a Comisiei Europene. 
Obiectivul său principal este ca, până în 2050, Europa să devină durabilă și neutră din punct de 
vedere climatic, acționând ca vector pentru investiții și creștere. Pactul subliniază că agricultura 
ecologică are un rol esențial în realizarea tranziției către un sistem alimentar mai sustenabil, 
consolidând eforturile depuse de fermieri pentru combaterea schimbărilor climatice și 
conservarea biodiversității. 

Statele membre sunt invitate să stabilească praguri naționale în planurile strategice ale 
Politicii Agricole Comune și să elaboreze Planul de acțiune pentru dezvoltarea producției 
ecologice prin care să traseze obiective și termene clare pentru integrarea strategiilor europene. 

La nivelul structurilor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este în curs 
elaborarea unui Plan de Acțiune Național prin care să se asigure implementarea obiectivelor 
Pactului Verde.  Planul Național Strategic este, de asemenea, în curs de elaborare la nivelul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza pachetului legislativ al Uniunii Europene 
aflat în curs de negociere cu statele membre la nivelul Comisiei Europene. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au dezbătut documentul sus menționat, fișa de informare a Direcţiei pentru Uniunea 
Europeană și punctul de vedere al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în ședința din 
16 iunie 2021. 

La lucrările Comisiei deputaţii acesteia au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă 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  privind un plan de acțiune pentru dezvoltarea producției 
agricole [COM(2021)141].  
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