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referitor la propunerea legislativă privind exploataţiile de creştere a suinelor

şi de combatere a pestei porcine în România (b388/2.09.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind exploataţiile de creştere a suinelor şi de 

combatere a pestei porcine în România (bS88/2.09.202î).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 14.09.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea

motivare:

• noua propunere de act normativ trebuie analizată în contextul legislaţiei în vigoare pe tema 

pestei porcine, însă textul acesteia nu menţionează modificarea/ abrogarea legislaţiei în 

vigoare şi, ca atare, anumite prevederi nu sunt armonizate cu măsurile deja existente;

• prevederile iniţiativei legislative dezavantajează gospodăriile private ce cresc porcine, 

creând un set de obligaţii dificil de respectat. în acest sens, creşterea pentru consum propriu

---- ^trebuie-să-fîe-lăsată-liberă.^— ------------------ - .

Preşedinte, 

Bogdan SIMIO
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