
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  04.05.2017 
                       Nr. 4c-1/134 

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

din  zilele de 3 și  4 mai 2017 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 3 mai 2017, în intervalul orar 1500-1800.  
  Din totalul de 19 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri 18 deputaţii.  
  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 ordinea 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. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 
pentru modificarea și completarea Ord onanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile ,  
procedură de urgen ță, PL-x 171/2017- AVIZ; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești, 
PL-x 178/2017- AVIZ. 
 

 La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene , doamna 
consilier Laura Filipescu.  

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile ,  procedură de urgență, 
PL-x 171/2017- AVIZ. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a făcut precizări în legătură cu motivul pentru care 
dezbaterea inițiativei  legislative, aflată pe ordinea de zi a ședinței C omisiei din data de           
25 aprilie 2017,  a fost amânată cu o săptămână. Astfel, motivul a fost lipsa inițiatorilor la 
dezbateri în vederea susținerii inițiativei legislative. 

Reprezentanta Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, doamna consilier Laura Filipescu, le-a prezentat domnilor deputați principalele 
modificări aduse prin inițiativa legislativă asupra Ordonanței de urgență a Guvernului           
nr. 34/2015,  privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor 
externe nerambursabile. Astfel, doamna consilier Laura Filipescu a precizat faptul că, prin 
inițiativa legislativă se urmărește posibilitatea rambursării cheltuielilor solicitate de 
beneficiarii proiectelor retrospective, cuprinse în declarația de plată finală, anterior primirii 
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sumelor de la Comisia Europeană (CE), având în vedere că din valoare aferentă declarației de 
cheltuieli finală a POS Mediu, CE va deduce avansul acordat, și astfel statul membru nu va 
mai beneficia de plăți din partea CE. 

De asemenea, doamna consilier Laura Filipescu a subliniat faptul că, prin inițiativa 
legislativă se dorește și recuperarea sumelor rambursate necuvenit prin plată voluntară a 
beneficiarilor într-un termen de 30 de zile de la momentul notificării acestora, precum și 
crearea mecanismului instituțional pentru această acțiune și stabilirea termenelor în cazul în 
care beneficiarul nu plătește voluntar conform termenului. 

În final, doamna consilier Laura Filipescu a precizat că Ordonanța de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2017, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției 
fondurilor externe nerambursabile, și-a atins scopul, reglementările promovate prin acest act 
normativ având un impact pozitiv asupra creșterii gradului de absorbție a instrumentelor 
structurale. 

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

Pe punctul doi al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul consilier Nicolae Cristea.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Programului carne de porc din fermele românești, PL-x 178/2017- AVIZ. 

 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul consilier Nicolae 
Cristea, a dorit să precizeze faptul că ministerul sus ține adoptarea acestei inițiative legislative. 

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 Laurenți u Nistor a dorit să știe de ce inițiativa legislativă, 
prevede un prag destul de înalt,  de minim 600 capete de animale, pentru a se putea beneficia 
de pachete de sprijin prin ”Programul carne de porc din ferme românești”. 

Domnul președinte Laurențiu Nisto r 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. 

În încheiere, domnul președinte Laurențiu Nistor a dorit să știe dacă s -a primit Decizia 
Comisiei Europene, de acordare a ajutorului de stat, cu privire la posibilitatea implementării 
acestui program de încurajare a fermierilor autohtoni, crescători de porci. 

 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul consilier Nicolae 
Cristea, a precizat că pentru a putea beneficia de acest program, fermierii trebuie să crească 
minim 600 capete de porc. În ceea ce privește Decizia Comisiei Europene  de acordare a 
ajutorului de stat, aceasta încă nu s-a primit dar, în vederea urgentării procedurilor se preferă 
înaintarea unui text de lege Comisiei Europene pentru ca eventualele amendamente ale CE să 
fie deja aduse legii, în vederea implementării la nivel na țional cât mai repede.   

Domnul președinte Laurențiu Nistor  și domnul vicepreședinte G hilea Găvrilă au 
precizat că, dacă nu există condiționalitate din partea Comisiei Europene, în ceea ce privește 
numărul de 600 capete porc, pentru a beneficia de ajutorul de stat, atunci ministerul trebuie să 
ajute fermierii români, schimbând acest prag chiar la 50 capete de porc, pentru a putea ajuta și 
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micii fermieri autohtoni. 
De asemenea, domnul deputat Florin Tripa a precizat că în țările Uniunii Europene 

există programe de încurajare a micilor producători autohtoni pentru mai multe tipuri de 
animale, precum pui, capră, porc. 

Din cauza faptului că reprezentantul ministerului nu a reușit să răspundă tuturor 
întrebărilor domnilor deputați, cât și datorită lipsei inițiatorilor la dezbaterile asupra 
proiectului de lege, domnul președinte Laurențiu Nistor a propus amânarea dezbaterilor cu o 
săptămână. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor cu privire la inițiativa legislativă,  
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de  4 mai 2017, în intervalul orar 830-1230 ,  având următoarea ordine de zi:  

 

           1. Propunerea legislativă ”Legea antreprenorului social”, Pl-x 547/2014  – 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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