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16.04.2021 

  

PROCES VERBAL  

din 13, 14 și 15 aprilie 2021 

 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și-a desfășurat lucrările 
în zilele de 13, 14 și 15 aprilie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
13 aprilie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați au fost prezenți online și 14 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform listei de 
prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
14 aprilie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați au fost prezenți online și 14 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform listei de 
prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
15 aprilie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați au fost prezenți online și 1 3 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei de 
prezență. 

Domnul deputat Farago Petru (UDMR) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

În data de 13 aprilie a.c., a avut loc ședința Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic, în format mixt, atât fizic, cât și prin intermediul 
aplicației Webex.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stângă 
George-Cătălin, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

La ședinț ă au participat în calitate de invitați domnul Gheorghe 
Ștefan, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
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Rurale și domnul Vasile Panaite, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 

S-a supus votului programul de lucru și ordinea de zi, acestea fiind 
adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței comune din data de 13 aprilie a.c. au 
figurat următoarele proiecte: 

 
AVIZ 

 
1. PL-x nr. 136/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în 
agricultură în anii 2021 şi 2022. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

2. Pl-x nr. 372/2020/2021 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. 

3. COM(2021)66 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială 
deschisă, durabilă şi fermă. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2021 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se 
aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
schemelor de plăţi directe, a ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a măsurilor 
pentru care se instituie instrumente de garantare care se aplică în 
agricultură în anii 2021 şi 2022. Intervenţiile legislative au în vedere 
necesitatea asigurării măsurilor instituţionale corespunzătoare creşterii 
gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în 
acest sector, prin reglementarea dispoziţiilor generale privind plafoanele 
pentru plăţile directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii şi a transferului de 
exploataţie, prin stabilirea beneficiarilor şi a condiţiilor care trebuie 
îndeplinite pentru acordarea plăţilor în cazul fiecărei scheme de ajutor sau 
de sprijin, cu precizarea cazurilor de forţă majoră, a modului de notificare 
a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi a modului de 
asigurare în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 
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sumelor necesare plăţilor directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii, 
precum şi prin reglementarea normelor tranzitorii pentru asigurarea 
continuităţii plăţilor, având în vedere că cererile unice de plată depuse la 
APIA în anul 2020 cuprind scheme care se vor plăti în anul 2021, iar unele 
dintre documentele de eligibilitate se depun în anul 2021. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
în vederea simplificării procedurii de despăgubire a proprietarilor de 
culturi agricole, ca urmare a pagubelor produse de exemplarele de faună 
de interes cinegetic.   
  S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul 
a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere propunerii 
legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii comerciale - O 
politică comercială deschisă, durabilă şi fermă. 

Comunicarea prezintă o strategie pentru a integra şi mai mult 
politica comercială în cadrul priorităţilor economice ale Uniunii, reflectate 
în Pactul ecologic european şi în Strategia digitală europeană. De 
asemenea, comunicarea prezintă rolul politicii comerciale în redresarea 
economică post-COVID 19, ambiţiile geopolitice ale Uniunii Europene, 
inclusiv modul în care politica comercială va susţine autonomia strategică 
deschisă a Uniunii Europene. 
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  S-a arătat că această comunicare se încadrează în categoria 
documentelor de consultare - comunicări, tipul documentului este 
nelegislativ, tipul examinării este fond.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea comunicării. 

Lucrările comisiei din zilele de 14 și 15 aprilie a.c. s-au desfășurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de 
lege și a altor documente înregistrate la comisie. 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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