
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinşei Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  din data de 3 martie 1997 
 
 
 La lucrările comisiei sunt prezenţi toşi cei 30 de deputaţi membri ai 
comisiei noastre. 
 Participă ca invitaţi la şedinţa de azi următorii: 
 - Domnul V. Nicolescu - Preşedinte al Asociaţiei Naţionale Patronale a 

  Producătorilor de nutreţuri Combinate - NUTRICOMB. 
- Doamna G. Voicu - Director NUTRICOMB. 
- Domnul C. Ţirică - Director General Holding Tecuci. 
- Domnul A. Cojocaru - Preşedintele Cartel Alfa - reprezentant CERES - 
  Centrala Sindicală a Lucrătorilor din Agricultură şi alimentaţie. 
- Domnul A. Niculescu - reprezentant CERES. 
Şedina este condusă de domnul Gheorghe Cristea - preşedintele comisiei.  
Comisia a doptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
,, 1.Discuţii cu privire la situaţia şi propunerile de redresare în industria 

de 
 nutreţuri combinate. 

2.  Discuţii cu reprezenanţii CERES - Centrala Sindicală a Lucrătorilor 
 din Agricultură şi Alimentaţie. “ 
După ce fiecare invitat s-a prezentat, domnul preşedinte Gheorghe Cristea 

a trecut la puctul 1 al Ordinii de zi, dând cuvântul domnului V. Nicolescu. 
Domnul V. Nicolescu: Vă mulţumesc că aţi dat curs cererii noastre şi aţi 

acceptat azi să ne primiţi aici. 
Aş începe prin a face o trecere în revistă a sectorului nostru. Acest sector 

cuprinde 64 de  F.N.C.-uri cu o capacitate anuală de producţie mai mare de 7 
miloane to de nutreţuri combinate. Activitatea de producţie este complet 
computerizată şi se desfăşoară în condiţii foarte bune. 

Avem sectoare de creştere a păsărilor şi porcilor cu cei mai buni 
specialişti în domeniu şi o capacitate de depozitare a cerealelor de 4 milioane 
tone. 

Capitalul social este mai mare de 1500 miliarde lei. 
Apelăm la dumneavoastră datorită situaţiei create în urma privatizării 

prin lichidare. Noi suntem de acord cu privatizarea preconizată de Guvern, dar 
aceasta trebuie făcută în anumite limite şi cu luarea anumitor măsuri. 

În gneneral complexele de animale au o situaţie financiară grea, iar prin 
legea apărută acum li se impune lichidarea acestor animale la un preţ creat  
(mai mare de 2000 lei/kg). Apar două situaţii. 



- dacă vând la acest preţ care reprezintă cam 20% din valoarea de 
 producţie se va înregistra o pagubă foarte mare 
- dacă nu se lichidează animalele în 45 zile, acestea vor muri de foame. 
 Pentru lichidarea acestor complexe de porci şi păsări este nevoie de mai 

mult timp, pentru că nu se poate face oricum.  
Peste un an de zile nu vor veni organele de control să ne întrebe de 

paguba creată ?  
Domnul Preşedinte Gh. Cristea: Eu aş fi dorit să vorbim despre 

nutreţurile combinate. 
Domnul V. Nicolescu: Tehnica producerii  


