
EXPUNERE DE MOTIVE

în ultimii 10 ani, balanţa comercială a României s-a degradat constant ca efect al 

ofertei limitate pe care o poate realiza mediul economic intern, din cauza lipsei de 

capitalizare a operatorilor economici români şi al competitivităţii reduse a produselor 

româneşti.
Din păcate, balanţa comercială a României este deficitară şi în privinţa bunurilor 

alimentare, deşi potenţialul agricol al ţării noastre este foarte mare, dar rămâne în 

continuare nevalorificat în mod optim. în acest context, sectorul zootehnic din România 

a fost puternic neglijat de autorităţile române, atât din perspectiva susţinerii statale, cât 

şi din crearea oportunităţilor de dezvoltare cu ajutorul fondurilor europene 

nerambursabile. Ca efect, o parte consistentă din cererea naţională de produse alimentare 

de origine animală este satisfăcută cu ajutorul produselor de import, în condiţiile în care 

sectorul zootehnic din România ar putea să aducă o contribuţie substanţială la exporturi 

şi la creşterea economică pe termen lung.
în scopul susţinerii dezvoltării sectorului zootehnic din România, propunem o 

lege cadru care să stea la baza constituirii, organizării şi funcţionării parcurilor agro

zootehnice amplasate în mediul rural. Astfel, orice unitate administrativ-teritorială din 

mediul rural poate înfiinţa un parc agro-zootehnic, fie pe terenul de care dispune în 

extravilanul localităţii, fie, în absenţa acestuia, pe un teren aflat în patrimoniul Agenţiei 

Domeniilor Statului, preluat în baza unei solicitări făcute de un UAT sau de o asociere 

de UAT-uri.
Prin constituirea parcurilor agro-zootehnice se realizează, în principal, 

următoarele obiective esenţiale de interes naţional:

- activităţile zootehnice se vor organiza preponderent în extravilanul localităţilor, 

fiind, astfel, respectate toate condiţiile de sănătate publică şi de mediu impuse de 

legislaţia naţională şi de reglementările europene;

- se generează infrastructura specifică dezvoltării zootehniei, care va fi accesibilă 

tuturor micilor crescători de animale;

- se generează noi locuri de muncă în mediul rural, cel mai puternic afectat de 

şomajul pe termen lung;

- se cointeresează unităţile administrativ-teritoriale în dezvoltarea economiei 

agricole rurale, cu impact pozitiv pe termen lung asupra bugetelor locale ale 

UAT-urilor;



se crează condiţiile legale necesare în vedere accesării fondurilor europene 

nerambursabile pentru crescătorii de animale cu efective mici, neeligibili în 

actualul context pentru o serie de axe de finanţare;

se generează capacitatea de asociere, în vederea valorificării, a produselor de 

origine animală către procesatori;

se asigură condiţiile pentru o reală asociere a micilor fermieri în vederea 

valorificării produselor de origine animală pe piaţa internă şi pe pieţele externe. 

Din punctul de vedere al impactului bugetar, estimăm că prezenta lege va genera un 

impact bugetar pozitiv pe termen lung prin:

creşterea veniturilor proprii la bugetele autorităţilor locale; 

creşterea veniturilor din consumul oficial generat de producţia internă; 

diminuarea şomajului în mediul rural;

creşterea prezenţei produselor româneşti în lanţurile comerciale interne; 

creşterea exporturilor de produse primare sau procesate de origine animală; 

o mai bună valorificare a terenurilor situate în extravilanul localităţilor; 

o creştere calitativă a condiţiilor de mediu şi de sănătate în interiorul localităţilor; 

o creştere a utilizării fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului 
zootehnic.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre 

dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă.

Iniţiatori,

Nicolae GIUGEA - deputat 
George lONESCU - deputat A 

Claudiu-Martin CHIRA - deputat
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