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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 11.05.2017 
Nr. 4c-4/261 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 3 și 4 mai 2017 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3 

și 4 mai  2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti (raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx  178/2017). 

2. Studiu individual Legea nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare. 

 
Şedinţa din data de 3 mai 2017 a avut următoarea ordine de 

zi: 

 1. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti (raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx  178/2017). 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputaţi  Loránd-Bálint Magyar şi Adrian-
Claudiu Prisnel au fost absenţi. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Lelior Iacob , director general, Agenţia Naţională 

pentru Zootehnie; 



2 
 

          - domnul Adrian Rădulescu, preşedinte, Asociaţia Fermierilor 
din România;  

- domnul George Scarlat, membru Consiliul Director, 
Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti; PLx  
178/2017. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
Comisiei  proiectul de lege care are ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei scheme de ajutor de 
stat, având ca obiectiv implementarea Programului carne de porc 
din fermele româneşti, prin care se acordă ajutoare de stat destinate 
depăşirii dificultăţilor din sector, în sensul dezvoltării activităţii de 
creştere a porcinelor şi menţinerii cel puţin a nivelului actual de 
producţie.  

Implementarea Programului carne de porc din fermele 
româneşti va demara după primirea deciziei Comisiei Europene de 
acordare a ajutorului de stat, se va derula prin bugetul de stat al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale adresându-se 
producătorilor de carne de porc, persoane juridice sau persoane 
fizice autorizate. De asemenea, iniţiativa legislativă reglementează 
durata programului, beneficiarii, condiţiile de înscriere în Program 
şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat. 

Proiectul a fost repartizat şi Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci, pentru dezbatere în fond  şi întocmirea unui raport comun. 

Domnul George Scarlat a apreciat iniţiativa legislativă ca fiind 
una extrem de actuală şi care reprezintă o primă etapă în susţinerea 
sectorului porcin. În viziunea domniei sale a doua etapă o reprezintă 
un program similar pentru susţinerea sectorului de reproducţie suin. 

Domnul Adrian Rădulescu a informat Comisia că în ţară sunt 
în prezent 360 de ferme de porc, 278 din ele nu au sector de 
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reproducţie şi de asemenea, jumătate din ele nu sunt în prezent 
populate. 

Domnul deputat Csaba-István Sebestyén a recomandat ca în 
paralel cu promovarea acestui proiect să se aibă în vedere şi 
reabilitarea târgurilor de animale din zona de munte şi deal unde 
activitatea de creştere a porcilor este tradiţională.  
 Domnul secretar de stat Daniel Dumitru Botănoiu a precizat 
că pentru fermele de reproducţie există o măsură special destinată 
acestui sector în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, iar o 
soluţie pentru comercializare cărnii de porc provenită din 
gospodăriile populaţiei o reprezintă şi pieţele volante care sunt 
autorizate din punct de vedere sanitar vetrerinar, dispun de 
electricitate şi apă curentă. 

Au urmat dezbateri pe articole. Membrii Comisiei pentru 
agricultură au hotărât, în  unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare în forma prezentată de Senat. 

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 mai 2017, 

având următoarea ordine de zi: 
1.Studiu individual asupra Legii nr. 321/2009 privind  

comercializarea produselor alimentare . 
Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 

Comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 

președintele comisiei.  
 A urmat studiu individual asupra propunerilor legislative, 
aflate pe agenda comisiei,  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 321/2009 privind  comercializarea produselor alimentare. 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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