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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de  18.11.2003   

şi 19.11.2003 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
18.11.2003 şi 19.11.2003 şi a avut următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 18.11.2003, începând cu orele 1400 : 
1. Analiza situaţiei privind sectorul de creştere a porcilor.  

Miercuri, 19.11.2003, începând cu orele 900:  
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea 

alin.(2) al art.30 din Legea sanitară-veterinară nr.60/1974 cu 
modificările şi completările ulterioare  (sesizare în fond  – PL 
454/2003) 
Şedinţa din data de 18.11.2003 a început la orele 1400  şi a fost 

condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisie, care a 
supus aprobării următoarea ordine de zi: 

- Analiza situaţiei privind sectorul de creştere a porcilor. 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea alin.(2) al art.30 din Legea sanitară-veterinară 
nr.60/1974 cu modificările şi completările ulterioare . 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei.  
După aprobarea ordinii de zi, anunţă că la lucrări participă ca 

invitaţi: 
- domnul Petre Daea � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi Mediului;  
- domnul Gheorghe Predilă � consilier în cadrul Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;  
- domnul Petre Nicolae � director în cadrul Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; 
- domnul Gheorghe Caruz � preşedinte, Patronatul Român al 

Cărnii; 
- domnul Gheorghe Dume � vicepreşedinte,  Patronatul Român al 

Cărnii; 
- domnul Toader Pârjol � director, SUINTEST � PERIŞ;  
- doamna Mădălina Podosu � director, S.C. PICOVIT � Popeşti 

Leordeni; 
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- domnul Viorel Ionescu � director, S.C. SUINTEST OARJA � 
judeţul Argeş; 

- doamna Stanca Tudor � director executiv, Patronatul Român al 
Cărnii; 

- domnul Nicolae Badea � director, Patronatul Român al Cărnii. 
S-a dat cuvântul domnului Gheorghe Caruz, preşedintele 

Patronatului Român al Cărnii de porc. Din informarea prezentată s-a 
reţinut că în acest moment membrii patronatului pe care-l conduce au 
solicitat să fie ascultaţi şi să se analizeze situaţia din domeniul producerii 
cărnii de porc, pentru că se confruntă cu o serie de greutăţi care au 
urmări asupra eficienţei activităţii din acest domeniu. Apreciază că în 
prezent, în ţară se află aproximativ 5 milioane capete porcine, din care 1 
milion în complexe organizate, iar 4 milioane la gospodăriile populaţiei 
sau în mici exploataţii. 

Dacă acum nu se iau măsuri va trebui să importăm aproximativ 
600 de mii capete. Din cauza concurenţei neloiale exercitată de 
importatorii de carne de porc şi a unor procesatori, există stocuri de 
marfă la producătorii interni, care nu pot fi desfăcute pe piaţă. 

S-au redus efectivele matcă, iar subvenţiile acordate nu asigură un 
sprijin substanţial producătorilor interni de carne de porc, iar din luna 
iunie, aceste subvenţii nu s-au mai primit. Din cauza slabului sprijin al 
statului, unităţile de creştere a porcilor au devenit nerentabile. 

Domnul Toader Pârjol, director al SUINTEST PERIŞ a arătat că 
în ultima perioadă s-au făcut câţiva paşi concreţi, s-au acordat subvenţii 
la carne, la scrofiţe, s-au scutit importurile de porumb pentru furaje de 
taxele vamale. 

Activitatea de până acum şi nevoile impuse de concurenţă aduc în 
prim plan necesitatea modernizărilor, a creşterii productivităţii muncii şi 
a calităţii producţiei obţinute, care este de multe ori, sub cea realizată în 
Comunitatea Europeană.  

Este necesară concretizarea unei strategii naţionale şi o strategie a 
integrării europene. 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Octavian Sadici, 
Gheorghe Valeriu, Ioan Stan, Zoltan Kovacs, Tiberiu Sbârcea, Ionel 
Adrian care au subliniat necesitatea restructurării acestui sector şi 
alinierii lui la cerinţele integrării europene. Accentul trebuie pus pe 
eficienţă, creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea calităţii 
producţiei. S-a subliniat că toate măsurile în acest sens trebuie aplicate 
urgent, pentru ca producătorii interni să poate face faţă concurenţei în 
condiţiile economiei de piaţă. 

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a arătat că a 
convocat această analiză pentru că în sectorul producerii cărnii de porc 
se înregistrează o serie de greutăţi. Va trebui ca în condiţiile integrării să 
ne stabilim foarte clar care sunt sectoarele pe care mizăm şi pe care să le 
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sprijinim şi să le dezvoltăm, pentru a nu fi dependenţi de alţii. Aceste 
sectoare trebuie să le facem eficiente. Dacă pierdem sectoarele 
tradiţionale ale României vom deveni dependenţi de importuri. Perioada 
de adaptare este foarte riscantă. Să dimensionăm corect sectorul analizat 
şi să luăm cele mai potrivite măsuri. 

Domnul Petre Daea � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului a răspuns unor întrebări formulate pe 
parcursul dezbaterilor şi a prezentat măsurile pe care ministerul le-a 
stabilit pentru consolidarea sectorului de creştere a porcilor, precum şi 
modul în care va coopera cu organizaţiile de profil pentru a atrage în 
acest proces toţi factorii cu atribuţii. 

Lucrările în şedinţă au continuat în data de 19.11.20003 şi au fost 
conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedintele comisiei.  

Au fost prezenţi 32 deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 
La ordinea de zi a fost aprobat următorul punct: 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea 

alin.(2) al art.30 din Legea sanitară-veterinară nr.60/1974 cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu a arătat că în procesul de aderare 
la Uniunea Europeană, în România trebuie făcute eforturi pentru 
achiziţionarea de aparatură medicală performantă. În ultimii 12 ani, 
datorită constrângerilor bugetare, achiziţiile de tehnică medicală 
performantă nu au fost posibile, iar propunerea legislativă creează 
posibilitatea utilizării fondurilor pentru procurarea de aparatură. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit la acest 

proiect de lege.  
Propunerea legislativă a fost votată în unanimitate.  
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA             Alexandru PEREŞ   
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