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Nr. 67/24.02.2023 

Domnului Florin BARBU  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

Camera Deputaților 

 

Stimate domnule Președinte,  

 

Clubul Fermierilor Români, în calitate de organizație care se implică activ în reprezentarea 

intereselor fermierilor perfomanți la nivel național, salută cu bucurie deschiderea și disponibilitatea 

structurii aflate în coordonarea dumneavoastră, pentru construirea unei platforme eficiente de 

dialog, în vederea susținerii procesului de consolidare a performanței în agricultura românească.  

Prin prezenta, înaintăm către dumneavoastră exprimarea fermă a interesului organizației noastre, de 

a participa activ la întâlnirile cu mediul asociativ derulate la inițiativa Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în vederea alinierii la idealul comun al celor 

două structuri pentru identificarea și transpunerea celor mai bune soluții care să asigure creșterea 

sustenabilă a competitivității sectorului agroalimentar pe termen lung.  

Credem cu tărie că, asocierea eforturilor comune către consolidarea unui parteneriat solid între 

actorii publici și mediul asociativ își propune angrenarea resurselor de timp, logistice și umane în 

scopul consolidării unui sector agroalimentar rezilient, prin alăturare la demersul de integrare activă 

a feedback-ului fermierilor angrenați în activitatea primară a sectorului agricol.  

 

Activitatea Clubului este organizată pe proiecte, care au la baza nevoile fermierilor, aprobate de 

Consiliul Director și puse în practică de unitatea executivă. Expertiza organizației vizează domeniile 

legislativ, politici agricole, surse de finanțare, perfecționare continuă și educație, comerț cu cereale, 

managementul riscului și asigurări agricole, marketing digital agroalimentar, utilaje și tehnologie în 

agricultură, prin orientarea eforturilor către adresarea nevoilor reale ale sectorului agricol, Clubul își 

propune să identifice constant, însă cu precădere în spații de dialog organizat, soluții care să 

răspundă concret, problemelor cu care se confruntă fermierii pe întreg lanțul valoric al filierelor 

agroalimentare.  

 

Unul dintre subiectele spre care organizația noastră își concentrează eforturile în această perioadă 

este adresarea nevoilor fermierilor care întreprind activități în sectorul suinelor. Situația 

nefavorabilă a rezultatelor înregistrate pe filiera agroalimentară a cărnii de porc este cu atât mai 
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importantă, cu cât valoarea deficitului anual al acestui sector înregistrează un trend descrescător 

și ocupă constant primele locuri în cadrul deficitului balanței comerciale din perspectiva produselor 

agroalimentare.  

Din acest considerent, expunem către dumneavoastră necesitatea ridicată de a disemina stadiul 

proiectului de Lege privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine 

africane în România, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa nr. P.L.x. 578/2021 

din 7 decembrie 2021, înregistrat la Comisie sub nr.4c-3/642/2021 din 7 decembrie 2021, într-un 

cadru optim facilitării unui dialog constructiv între părți, pentru a putea adresa nevoile filierei și a 

identifica soluții viabile pentru redresarea situației economice înregistrate în acest sector de 

activitate. 

De asemenea, vă adresăm rugămintea diseminării și a propunerilor legislative aflate în negociere 

privind posibilitatea acordării unui ajutor de stat pentru sectorul de legume și cartof. Menționăm 

că organizația noastră a realizat în ultimii ani analize și note conceptuale diferite care au urmărit 

redresarea acestui sector.  

 

Clubul Fermierilor Români rămâne la dispoziția instituției pe care dvs. o coordonați, prin expertizele 

pe care le poate oferi, cu scopul dezvoltării sectorului agricol și al consolidării performanțelor 

economice ale afacerilor specifice fermierilor din România.  

Vă rog să primiți, domnule Președinte, expresia celei mai înalte considerații.  

 

Cu deosebit respect, 

 

 

 

Florian Ciolacu 

Director Executiv  

Clubul Fermierilor Români 

 


