
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  10.05.2017 
                       Nr. 4c-1/140 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 9 și  10 mai 2017 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 9 mai 2017, în intervalul orar 1500-1800.  
  Din totalul de 19 membri ai Comisiei, au participat la dezbateri 18 deputaţi. Domnul 
deputat Mihai Tudose a absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 
Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordin ea de zi a Comisiei.                          

Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței Comisiei. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești, 

PL-x 178/2017- AVIZ. 
 

La dezbaterea iniţiativei legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna director Maria Toma.  

 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltări i Rurale, doamna director Maria 
Toma, le-a prezentat domnilor deputați situația nefavorabilă, înregistrată în ultimii ani pe piața 
internațională a cărnii de porc, care i-a determinat pe inițiatorii acestei propuneri legislative să  
creeze cadrul juridic pentru acordarea unui ajutor de stat producătorilor individuali, autohtoni, 
din sectorul creșterii porcinelor. Astfel, reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, doamna director Maria Toma, a subliniat faptul că, din cauza embargoului impus de 
Federația Rusă la începutul anului 2014 precum și a secetei severe din anii 2015 și 2016 , au 
fost afectați și producătorii români din sectorul creșterii porcinelor.  

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,  doamna director Maria 
Toma, a subliniat faptul că politica Uniunii Europene a fost de ajutorare temporară a 
producătorilor din statele membre, din bugetul Fondului European de Garantare Agricolă 
(F.E.G.A.), existând scheme diferite de ajutor de stat pentru fiecare țară, membră U.E.  

Doamna director Maria Toma a făcut o serie de precizări și în legătură cu modul de 
acordare al ajutorului pentru producătorii autohtoni de carne de porc, explicând și necesitatea 
ca pragul minim pentru care se acordă subvenția este de 400 de carcase însă, sprijinul,  la care 
se acordă efectiv subvenția , se oferă doar dacă se depășește acest prag cu un minim de încă 
200 de carcase, pentru a stimula producţia internă.  
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De asemenea, doamna director Maria Toma a spus că s-a obținut cel mai mare procent 

de acoperire a pierderii per carcasă,  înregistrate de către producătorii români, deoarece la 
nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene acest procent de sprijin acordat este mult mai 
mic. 

Domnul vicepreședinte Gheorghe Șimon a dorit să știe de ce nu sunt ajutați și micii 
producători, de ce pragul pentru care se acordă subvenția este atât de ridicat, respectiv minim 
400 carcase porc. 

Doamna director Maria Toma a spus că, pragul minim de 400 carcase porc, este 
justificat prin faptul că politica noastră națională urmărește promovarea și încurajarea 
producției românești din domeniul creșterii porcinelor, iar toate aceste cifre, respectiv, 
pierderea calculată de 25 euro pentru fiecare carcasă, rezultând în urma unor studii 
aprofundate făcute de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  în colaborare cu 
Institutul de Economie Agrară. 

De asemenea, doamna director Maria Toma a spus că toate pierderile sunt acordate 
societăților care produc pentru piața internă și care respectă normele impuse la nivelul Uniunii 
Europene, cu privire la condițiile în care sunt crescute animalele, lumină, căldură, 
îngrășăminte, respectiv sporul de greutate la cantitatea de furaj folosită. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a dorit să știe ce măsuri a luat ministerul în ceea ce 
privește susținerea și încurajarea producătorilor individuali din sectorul creșterii porcinelor. 
De asemenea, domnul președinte Laurențiu Nistor a subliniat că, pentru a se încuraja 
producția autohtonă prin încurajarea micilor producători de carne, ar trebui ca pragul să 
coboare la 100 capete de porc. 

Doamna director Maria Toma a precizat că pentru micii producători, care produc până 
la 400 capete, în mod sporadic, pentru rude, cunoștințe  sau pentru vânzarea într-o anumită 
perioadă a anului (ex. cu ocazia Crăciunului), aceștia nu pot fi verificați dacă respectă normele 
europene de creștere a animalel or. De asemenea, trebuie subliniat și faptul că, micii 
producători nu trăiesc doar din veniturile aduse de vânzarea porcilor, existând și alte activități 
aducătoare de venituri. 

 Domnul deputat George Gabriel Vișan a spus că, în aceste condiții de impunere a unui 
prag minim de 400 carcase porc, practic, micii producători autohtoni care nu pot fi ajutați să 
beneficieze de subvenție, vor dispărea de pe piață. 

Domnul deputat Antal Istvan a dorit să precizeze faptul că, trebuie făcută distincția cu 
privire la ferma de reproducție și ferma de îngrășare, aceasta din urma trebuind să respecte o 
serie de condiții cu privire la modul în care este crescut animalul, respectiv, lumina, căldura , 
ventilație care trebuie asigurate, respectiv sporul de greutate la cantitatea de furaj folosită, care 
trebuie să fie cât mai mare. De asemenea, domnul deputat Antal Istvan a spus că, la nivel de 
gospodărie individuală costurile cu creșterea porcilor sunt mult mai ridicate.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,              
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

 
 

 
 
 
 



 3 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de  10 mai 2017, în intervalul orar 830-1200 , respectiv, 1500-1800   având următoarea 
ordine de zi:  

 
1. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding) ,     

PL-x 801/2015  – studiu.  
   
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  

într-o şedinţă ulterioară.  
 
 
 
 
 

               PREŞEDINTE, 
 

            Laurențiu NISTOR  
                                                            SECRETAR,  
 

                                 Cornel  ITU       
 

  
                                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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