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PROCES – VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 11.03.1998 

 
 La lucrările Comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, fiind absent motivat 
domnul deputat Valeriu Tabără. 
 Participă ca invitaţi domnii Constantin Aureliu şi Marin Dumitrescu 
din partea Organizaţiei patronale a societăţilor comerciale pentru 
producerea, industrializarea şi comercializarea cărnii de porc. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe 
Cristea, preşedintele Comisiei. 
 A fost adoptată cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 1. “ Dezbaterea şi avizarea Raportului – Program de privatizare pe 
anul 1995 întocmit de Fondul Proprietăţii de Stat, în completare la “ 
Programul de privatizare pe anul 1995 “. 
 2. “ Discuţii cu reprezentanţii Organizaţiei patronale a societăţilor 
comerciale pentru producerea, industrializarea şi comercializarea cărnii 
de porc “. 
 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, a fost avizat favorabil 
Raportul – Program de privatizare pe anul 1995 întocmit de Fondul 
Proprietăţii de Stat, în completare la “ Programul de privatizare pe anul 
1995. 
 În continuare, domnul Constantin Aurelian prezintă o notă privind 
situaţia complexelor de porci. S-a constatat că majoritatea unităţilor, 
inclusiv cele privatizate, au datorii foarte mari către băncile comerciale şi 
la buget, motiv pentru care nu-şi pot desfăşura activitatea. 
 În finalul materialului se solicită constituirea unui grup de analiză a 
situaţiei complexelor de porci în vederea găsirii unor soluţii pentru 
relansarea lor economică. 
 Domnul Constantin Aureliu propune, pentru o parte din aceste 
societăţi comerciale, preluarea datoriilor de către stat ( aprox. 3700 
miliarde lei ) sau reeşalonarea datoriilor către bancă. 
 Domnul deputat Gheorghe Cristea subliniază lipsa de eficienţă în 
anul ce atrecut a acestor combinate, deşi condiţiile au fost favorabile 



pentru menţinerea datoriilor sub control ( preţ acceptabil la furaje, 
liberalizarea preţului la carnea de porc). 
 Domnul deputat Oană Gheorghe susţine că datoriile provin din 
dobânzi şi din politica greşită a stocurilor, legat de acest lucru, amintind că 
în toate ţările se dau subvenţii pentru stocuri. 
 Domnul deputat Gheorghe Cristea informează despre o soluţie 
găsită împreună cu experţii Băncii Agricole pentru plata datoriilor. 
 Domnul deputat Mihai Hlinski propune formarea unor subcomisii 
pentru analizarea situaţiei acestor complexe şi găsirea unor soluţii pentru 
redresarea lor. 
 Domnul deputat Ion Corniţă lansează o întrebare privind măsura în 
care se cunosc cauzele acestor datorii şi de ce, până în 1996, în ciuda 
faptului că a fost aplicată o politică a subvenţionării, s-a ajuns la această 
situaţie. 
 Domnul deputat Gheorghe Cristea aminteşte că în 1993 şi 1994 au 
fost alocate fonduri patronatului din domeniu, în suma cerută de acesta, 
aprox. 65% din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, pentru 
redresarea complexelor, iar rezultatul a fost nul. 
 Ce garanţii există acum, dacă vor fi alocate fonduri, că situaţia din 
1993,1994 nu se va mai repeta. 
 Domnul deputat Gheorghe Cristea subliniază deficienţele existente 
în cadrul politicii vamale, la importul produselor alimentare. Iar în ceea ce 
priveşte preluarea la datoria publică, acest lucru este practic imposibil în 
condiţiile dobânzilor actuale. 
 În finalul lucrărilor, s-a hotărât continuarea discuţiilor într-o nouă 
şedinţă ce va avea loc la unul din sediile acestor complexe. 
 
 

  
 
  Preşedinte,      Secretar, 
    Gheorghe Cristea     Ilie Neacşu 
                


