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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 06.04.2021 
Nr. 4c-5/344 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 23, 24 și 25 martie 2021 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24 și 25 
martie 2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului 
(raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 43/2021). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare (raport: PLx. 392/2019). 

3.Dezbaterea și reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea 
Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun 
de reexaminare: Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic; Plx. 372/2020/2021). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind procedura de 
autorizare, modalitatea de recoltare și valorificare a trufelor (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 542/2020). 

5.Situația privind propunerile prevăzute în Programul Operațional al 
Autorității de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și 
Afaceri Maritime. 

gabriela.ciurea
Comisii
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6.Stadiul la zi privind măsurile din Programul Național de Dezvoltare 
Rurală destinat perioadei de tranziție 2021-2022. 
       Ședința din ziua de 23 martie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului 
(raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 43/2021). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare (raport: PLx. 392/2019). 

3.Dezbaterea și reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea 
Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun 
de reexaminare: Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic; Plx. 372/2020/2021). 

4. Diverse 
 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, 
Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, 
Remus Munteanu, Nicu Niță,  Silviu Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean 
și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Corneliu Olar, Varujan Pambuccian și Alexandru 
Popa  au fost prezenți online. 

Au  participat ca invitați: 
-domnul Gheorghe Ștefan secretar de stat - Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Róbert Eugen Szép secretar de stat - Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 
-domnul Adrian Bârzoi director general adjunct – Agenția Națională 

de Îmbunătățiri Funciare. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 

Chesnoiu, președintele Comisiei. 
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului 
(PLx. 43/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.195/2005, în sensul introducerii referinţei la concluziile 
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) din Decizia de punere în 
aplicare (UE) 2017/302, în care Comisia Europeană face referire la „miros” 
şi nu la „disconfort olfactiv” şi recomandă măsurile de monitorizare care se 
impun, în Capitolele BAT 12, 13 şi 26, de o manieră obiectivă. 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. 
Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, raportor al 
proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul deputat  Adrian-
Ionuț Chesnoiu. 

Amendamentul propus de domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu și 
domnul senator George Scarlat a fost însușit de grupul parlamentar al 
Partidului Social Democrat, grupul parlamentar al Partidului Național 
Liberal, grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România și 
grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 
voturilor celor prezenți (s-au înregistrat 3 voturi împotrivă),  întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege  pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare (PLx. 392/2019). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare. Astfel, se modifică 
alin.(8) şi (9) ale art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011, 
în sensul în care se reglementează, din perspectivă organizatorică şi 
funcţională, conducerea activităţii curente a Agenţiei Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare, prin completarea acestei structuri cu un post de 
director general adjunct; completarea art.III din Legea nr.269/2015, prin 
care perioada de alocare a sumelor aferente Programului Naţional de 
Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii se prelungeşte până în anul 
2023, pentru asigurarea resursei financiare pe întreaga durată de proiectare, 
execuţie şi punere în funcţiune a obiectivului de investiţie Canal Siret-
Bărăgan-Etapa I, inclus în cadrul Programului Naţional de Reabilitare a 
Infrastructurii Principale de Irigaţii din România. De asemenea se 
preconizează completarea art.6 din Legea nr.138/2004, în sensul 
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reglementării posibilităţilor de a se constitui în organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare proprietarii sau alţi deţinători de terenuri, situate pe teritorii pe care 
statul, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, urmează să 
realizeze noi amenajări de irigaţii, dată fiind necesitatea satisfacerii 
solicitărilor de apă printre beneficiarii existenţi în arealul Canalului 
magistral Siret-Bărăgan Etapa I. Senatul a adoptat proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, raportor al 
proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul deputat  
Constantin Bîrcă. 

Domnul președinte Chesnoiu a solicitat clarificări cu privire la 
răspunsul transmis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,  
Comisiei pentru agricultură, referitor la stadiul lucrărilor Canalului 
magistral Siret-Bărăgan și anume la punctul privind  etapele derulate pentru 
acest proiect de investiții, comunicarea MADR se oprește la primirea de 
oferte în anul 2019, fără să fie specificați pașii ulteriori, respectiv licitația 
pentru proiectare. În acest sens domnul președinte Chesnoiu a cerut MADR 
completarea răspunsului transmis Comisiei și a propus urgentarea 
demersurilor pentru introducerea obiectivului de investiții sus menționat, 
pentru finanțare în Planul Național de Relansare și Reziliență. De asemenea, 
a dorit informații cu privire la investițiile realizate de MADR  în perioada 
2020-2021 (de la concept - până la faza de pornire a lucrărilor de 
construcție). 

Domnul deputat Giugea a precizat avantajele pe care proiectele din 
infrastructura de îmbunătățiri funciare le au pentru agricultură. Din 
perspectiva domnului deputat un proiect care va rezolva gestionarea apei, 
respectiv extinderea zonelor umede îl reprezintă configurarea unui canal 
Dunăre-Jiu-Olt-Argeş care să irige gravitaţional toate terenurile agricole 
începând din Mehedinţi  până în Argeş. În acest context domnul deputat 
Giugea a informat membrii Comisiei cu privire la un proiect privind 
gestionarea apei  derulat de Spania, în valoare de 21 de miliarde de euro. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui raport de adoptare cu 
amendamente. 

Ultimul punct dezbătut a fost reexaminarea  Legii pentru modificarea 
și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 
(Plx. 372/2020/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că Legea are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, în vederea simplificării procedurii 
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de despăgubire a proprietarilor de culturi agricole, ca urmare a pagubelor 
produse de exemplarele de faună de interes cinegetic. 

Ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Președintele 
României, Legea a fost retrimisă Parlamentului. 
         Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a admis cererea de 
reexaminare și a respins Legea. Legea supusă reexaminării a fost repartizată 
și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările  ulterioare, raportor al legii 
sus menționate  a fost desemnat domnul deputat  Nicu Niță. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui raport preliminar  de respingere a 
Legii pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006. 

La punctul Diverse domnul președinte Chesnoiu a propus invitarea la  
o ședință comună a Comisiilor pentru agricultură din Camera Deputaților și 
Senat a domnului Robert Viorel Chioveanu, președintele Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru 
dezbaterea proiectului de ordonanță de urgență pentru aprobarea Planului de 
măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei 
porcine africane în România și pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, aflat în dezbatere publică pe site-
ul ANSVSA. De asemenea, domnul președinte a propus ca temă de 
dezbatere gradul de risc pe care îl reprezintă apariția Influenței aviare (Gripa 
aviară) în România. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 martie 2021, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Situația privind propunerile prevăzute în Programul Operațional al 
Autorității de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și 
Afaceri Maritime. 

2.Stadiul la zi privind măsurile din Programul Național de Dezvoltare 
Rurală destinat perioadei de tranziție 2021-2022. 
  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, 
Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, 
Remus Munteanu, Nicu Niță,  Silviu Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean 
și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  
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Domnii deputați: Corneliu Olar, Varujan Pambuccian și Alexandru 
Popa  au fost prezenți online. 
 Au  participat ca invitați: 

-domnul Gheorghe Ștefan - secretar de stat Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-doamna Dana Rebega - director general Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-domnul Gheorghe Văcaru  - director general Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Cosmin Bogdan Alecu - director general adjunct Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Eduard Marius Diaconeasa - manager public. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 

Chesnoiu, președintele Comisiei. 
Domnul președinte Chesnoiu a subliniat că obiectivul întâlnirii îl 

reprezintă informarea Comisiei cu strategia MADR pentru perioada de 
tranziție 2021-2022 a Programului Național de Dezvoltare Rurală. 

În intervenția sa doamna Dana Rebega a  precizat că Politica Agricolă 
Comună este în acest moment într-un amplu proces de reformă, Comisia 
Europeană punând foarte mult accent pe mediu și condiționalitățile de 
mediu, venind în fața statelor membre cu trei strategii mai importante: 
Pactul Ecologic, Strategia de la Fermă la Consumator și Strategia privind 
Biodiversitatea. Legislația europeană nu este în acest moment finalizată și 
nici nu există un Regulament privind Planurile Strategice. Există însă un 
Regulament de Tranziție care oferă posibilitatea statelor membre ca 
măsurile de finanțare să poată continua în anul 2021, respectiv 2022, 37% 
din sume vor fi alocate măsurilor de climă, mediu și bunăstare.  Termenul 
pentru finalizarea proiectelor este 31 decembrie 2025.  

Bugetul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) destinat 
perioadei de tranziție 2021-2022 este de 3,26 miliarde euro, sumă ce este 
împărțită către FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală) în cuantum de 2.569,10  milioane euro și fonduri EURI 
(Instrumentul de Relansare al Uniunii Europene) 692,09 milioane euro. 

1.Submăsura sM4.1 "Investiții în exploatații agricole": 760 milioane 
euro alocare publică (CFM) pentru componentele: 
- achiziții simple și echipamente de irigații în fermă: 125 mil. euro; 
- vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55 mil. euro; 
- zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55 mil. euro; 
- tineri fermieri (achiziție utilaje, vegetal și zootehnic): 75 mil. euro; 
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- zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - Național: 240 
mil. euro; 
- zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - Montan: 60 mil. 
euro; 
- legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, 
condiționare și marketing): 100 mil. euro; 
- legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50 mil. euro. 

În cadrul sM4.1 au fost introduse noi criterii de selecție precum : 
experieța solicitantului, diminuarea intensității maxime, cu excepția 
formelor asociative cu rol economic de tipul cooperativelor și a grupurilor 
de producători la care intensitatea maximă poate fi de până la 90%. 

2.Submăsura sM4.1a "Investiții în exploatații pomicole": 122,7 
milioane euro alocare publică (CFM). 

3.Submăsura sM4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea și 
marketingul produselor agricole": 140 milioane euro alocare publică 
(CFM), respectiv modernizarea unităților de procesare. Pentru componenta 
de procesare  a plantei soia a fost alocat un buget de 10 milioane de euro. 

4.Submăsura sM4.2a "Sprijin pentru investiții în procesarea și 
marketingul produselor din sectorul pomicol ": 10 mil. euro alocare publică 
(CFM). 

5.Submăsura sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și 
adaptarea infrastructurii agricole” - componenta drumuri agricole: 100,66 
mil. euro alocare publică (CFM). 

6.Submăsura sM6.1 "Instalare tineri fermieri": 100 mil. euro fonduri 
EURI, pentru tinerii fermieri care își propun să dezvolte o tehnologie 
ecologică pot accesa până la maximum 70.000 euro/proiect. 

7.Submăsura sM6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități 
neagricole": 50 mil. euro fonduri EURI. 

8.Submăsura sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici": 87 
mil. euro fonduri EURI. 

9.Submăsura sM6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități 
neagricole": 100 mil. euro fonduri EURI. 

10.Submăsura sM9.1 "Înființarea grupurilor de producători în sectorul 
agricol": 5 mil. euro alocare publică (CFM). 

11.Măsura M10 „Agromediu și climă”: 142 mil. euro alocare publică 
(CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI. 

12.Măsura M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro alocare 
publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI. 
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13.Măsura M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 660,12 mil. euro alocare publică 
(CFM). 

14.Măsura M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,60 mil. euro alocare 
publică (CFM). 

15.Submăsura sM16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontală și 
verticală între actorii din lanțul de aprovizionare": 40 mil. euro fonduri 
EURI. 

16.Submăsura sM16.4a "Sprijin pentru cooperarea orizontală și 
verticală între actorii din lanțul de aprovizionare"- pomicultură. 10 mil. euro 
fonduri EURI. 

17.Submăsura sM17.1 "Prime pentru asigurarea culturilor a 
animalelor si a plantelor": 20 mil. euro alocare publică (CFM). 

18.Măsura M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea viitoarelor 
Strategii de Dezvoltare Locală”: 5 mil. euro fonduri EURI. 

19.Măsura M19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală": 100 mil. euro alocare publică (CFM). 

20. Măsura M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare 
GAL-uri ”: 23 mil. euro fonduri EURI. 

Doamna Dana Rebega a  precizat că propunerea de modificare a 
PNDR este finalizată. Etapa următoare o reprezintă modificarea legislației 
naționale, respectiv a HG nr. 226/2015 privind  stabilirea cadrului general 
de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat, a OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul garantării, revizuirea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Selecţie, elaborarea Ghidului 
Solicitantului și lansarea sesiunilor de depunere. 

Doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu a dorit clarificări 
referitoare la perioada estimată pentru lansarea sesiunii de primire a 
proiectelor. 

Doamna Rebega a apreciat că termenul de finalizare a Ghidurilor 
solicitantului este luna aprilie, urmând ca acestea să stea în dezbatere 
publică timp de două luni, pentru observații, urmând ca în a doua jumătate 
a anului acestea să fie publicate.  
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Domnul deputat Florian-Emil Dumitru a atras atenția că începând cu 
anul 2023 Regulamentul (UE) NR. 1307/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind 
plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 
agricole comune se va modifica și va exista un mecanism de monitorizare 
permanent, prin auditări anuale pe Pilonul I și II. În privința Pilonului I 
trebuie făcută o analiză a măsurilor care  au funcționat deficitar, urmând 
simplificarea modului de obținere a avizelor și a autorizațiilor. Referitor  la 
sM4.3 domnul deputat Dumitru a întrebat dacă prin această submăsură sunt 
finanțate și Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, propunând ca 
suma destinată Grupurilor de Acțiune Locală să fie crescută și a dorit 
clarificări cu privire la suma de 100 milioane de euro alocată pentru 
drumurile agricole. 

Explicația  doamnei  Rebega, referitor la sM4.3, a fost  că durata 
medie de aproximativ 4 ani de derulare a unui proiect în infrastructura de 
irigații este destul de mare și din acest motiv doar aproximativ 12% din 
proiectele depuse, sunt în derulare. În sesiunea din anul 2020 au fost 
selectate 30 de proiecte, urmând ca în acest an să înceapă implementarea 
lor. În privința infrastructurii principale de irigații aceasta va fi finanțată prin 
Programul Național de Redresare și Reziliență. 

Domnul președinte Chesnoiu a  atras atenția asupra faptului că s-ar 
putea înregistra decalaje între capacitatea de  conectare a infrastructurii 
principale de irigații cu cea secundară. La acest moment există un status de 
aproximativ 50 de proiecte care ar putea deveni proiecte mature și 
implementate până la finalul anului 2025. Transferul de la componenta de 
irigații la cea de drumuri agricole nu este foarte logică. De asemenea, a 
remarcat faptul că suma alocată pentru finanțarea Programului Național 
Strategic PAC post 2020 este doar de 4,5 miliarde de euro. În privința  sM6.2 
și sM6.4  a solicitat clarificări referitoare la pensiunile agroturistice. 

Domnul Cosmin Bogdan Alecu a confirmat că în perioada de tranziție 
2021 se va finanța doar modernizarea pensiunilor agroturistice existente, dar 
se vor finanța înființarea bungalow-urilor, respectiv înființarea și 
modernizarea camping-urilor.  

Domnul deputat Loránd Bálint Magyar a solicitat clarificări în legătură 
cu proiectele de infrastructură depuse de unitățile administrativ teritoriale 
pe sM4.3, sM7.2 și sM7.6. Domnia sa a întrebat reprezentanții MADR dacă 
există posibilitatea ca proiectele depuse, declarate eligibile, dar neselectate, 
să beneficieze de finanțare în perioada de tranziție. 
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Doamna  Rebega i-a răspuns domnului deputat că acest lucru nu este 
posibil, întrucât Comisia Europeană a recomandat ca toți beneficiarii să 
beneficieze de șanse egale în perioada de tranziție. 

În acest context domnul președinte Chesnoiu a sugerat ca  proiectele 
neselectate să fie propuse pentru finanțare prin PNRR.  O altă propunere a 
domnului președinte a fost cea referitoare la platformele de gunoi de grajd, 
așa cum sunt ele definite în  Ordinul  nr. 119/2014 pentru aprobarea 
normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, 
în sensul finanțării unei singure astfel de platforme la nivelul unei unități 
administrativ teritoriale prin alocarea resurselor financiare și prin MADR, 
nu doar prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Doamna Rebega a precizat că a explorat această posibilitate, dar 
întrucât Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a derulat un astfel de 
proiect finanțat de Banca Mondială, tot MMAP  a propus continuarea 
acestui demers prin PNRR. Referitor la PNS acesta nu are în acest moment 
o formă finală. 

Domnul președinte Chesnoiu a propus reprezentanților MADR 
întâlniri lunare pentru ca membrii Comisiei să fie informați cu toate 
modificările aduse PNS.  

 Ședința a continuat cu Situația privind propunerile prevăzute în 
Programul Operațional al Autorității de Management pentru Programul 
Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. 

Referitor la Programul Operațional pentru Pescuit  domnul secretar de 
stat Gheorghe Ștefan a specificat că acesta nu are perioadă de tranziție, dar  
funcționează după regula „n+3“. În viitoarea programare 2021-2027, va 
beneficia de un buget relativ egal cu cel alocat în perioada 2014-2020, 
România situându-se peste media europeană din punct de vedere al 
absorbției și implementării programului. 

Domnul Gheorghe Văcaru a precizat că bugetul alocat pentru perioada 
2021-2027 este de 232 milioane de euro, însă cu respectarea anumitor 
condiții: două măsuri au sumele alocate stabilite de Comisia Europeană în 
valoare de aproximativ 35 de milioane de euro. Sumele alocate măsurii 
Investiții productive în acvacultura, pentru  Grupurile locale de acțiune din 
zonele pescărești (FLAG-uri) vor beneficia de aproximativ aceleași alocări. 
Măsura Control și colectare date va avea alocată suma de 34 milioane de 
euro, impusă de Comisia Europeană. Măsurile pentru finanțarea proiectelor 
vor fi stabilite de AMPOPAM.  

Domnul președinte Chesnoiu a lansat invitația reprezentanților 
MADR, de a sprijini cadrul normativ predictibil pentru ca investițiile în 
piscicultură să fie viabile.  
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 Ședința din ziua de 25 martie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Studiu individual – Proiectul de Lege privind procedura de 

autorizare, modalitatea de recoltare și valorificare a trufelor (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 542/2020). 
 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, Florian-Emil Dumitru, 
Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Remus Munteanu, 
Nicu Niță,  Silviu Titus Păunescu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul 
Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Corneliu Olar, Varujan 
Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean  au fost prezenți 
online. 

PREŞEDINTE, 
Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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