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Obiectul interpelării: ”Ce strategie va adopta Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale în vederea integrării în măsurile structurale prezentate în  

Planul de acțiune al Comisiei Europene pentru dezvoltarea producției 

ecologice (bio)?” 
 

 

Stimate domnule ministru,  

 

 

La data de 25 martie 2021, Comisia Europeană a prezentat Planul de 

acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice (bio).  

Planul de acțiune ia în considerare rezultatele consultării publice 

desfășurate în perioada septembrie-noiembrie 2020, care a totalizat 840 de 

răspunsuri din partea părților interesate și a cetățenilor. 

Prin acest document, Comisia Europeană propune ca, până în 2030, în UE 

să se folosească în proporție de 25% terenurile agricole pentru agricultura 

ecologică (bio), precum și stimularea dezvoltării „în mod semnificativ” a acvaculturii 

ecologice. 

Potrivit comunicatului Comisiei, se propun 23 de măsuri structurate în jurul a 

3 axe: 

- stimularea consumului de produse ecologice; 

- sporirea producției; 

- îmbunătățirea în continuare a sustenabilității sectorului – pentru a asigura o 

creștere echilibrată a acestuia. 
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Aceste elemente ar trebui să stea la baza unor programe naționale 

deoarece între statele membre există diferențe semnificative în ceea ce privește 

ponderea terenurilor agricole utilizate în prezent pentru agricultura ecologică, care 

variază de la 0,5 % la peste 25%. 

 

Prezenta interpelare face referire la faptul că, în România, care are un 

sector agricol axat pe micile gospodării și ferme, agricultura ecologică reprezintă 

doar 2,9% din suprafaţa agricolă a țării.  

 

Potrivit datelor Eurostat, ne clasăm pe poziția a cincea, cea mai mică din 

UE, după Malta (0,5%), Irlanda (1,6%), Bulgaria (2,3%) și Regatul Unit (câte 

2,6%). 

La noi, nici măcar agricultura de subzistență nu are componenta bio. 

 

Dacă România ar reuși să aplice planul Comisiei Europene (CE), ar avea 

aproximativ 3 milioane de hectare pregătite pentru agricultura bio. 

 

Este momentul redactării de programe, proiecte și măsuri strategice 

destinate dezvoltării agriculturii ecologice. 

 

Pentru acest motiv  solicit detalieri concrete și direct aplicabile. 
 

Vă rog respectuos să-mi comunicați în scris soluțiile avute în vedere . 

 

 

 

Deputat 

Constantin Bîrcă 

https://cursdeguvernare.ro/dictionar-economic/gospodarii



