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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16, 17 şi 
18 noiembrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi 
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative  (raport; PL.x 329/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea 
formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal  (raport; PL.x 
541/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice  (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 526/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 
2003 privind Codul Fiscal (aviz; Pl.x 513/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.32 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului (aviz; PL.x 501/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 
543/2010). 
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7. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra Proiectului 
de Lege privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală (raport de reexaminare; PL.x 338/2009/2010).   

Lucrările şedinţei din data de 16 noiembrie 2010 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi 
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative   (raport; Pl.x 329/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea 
formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal  (raport; PL.x 
541/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Cristian Apostol - secretar de stat în Ministerul Mediului 

şi Pădurilor; 
- Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Viorel Andronie – preşedinte, Colegiul Medicilor 

Veterinari din România; 
- domnul Liviu Harbuz – prim-vicepreşedinte, Colegiul Medicilor 

Veterinari din România; 
- doamna Iulia Cohen – director, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Nagy Peter Tamas – director, Agenţiei Naţionale pentru 

Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof.G.K.Constantinescu”; 
- doamna Magdalena Moldovan – consilier, Ministerul Finanţelor 

Publice;  
- domnul Daniel Velicu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ionică Nechifor – secretar general, Federaţia ROMOVIS; 
- domnul Nicolae Cioranu – vicepreşedinte, Federaţia ROMOVIS; 
- domnul Gheorghe Grădişteanu – director executiv, Asociaţia 

Generală a Crescătorilor de Taurine (AGCTR). 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind 
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL.x 329/2010). 

Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a rugat ca 
analiza să fie amânată cu o săptămână, timp în care să se studieze unele 
materiale venite pe acest domeniu de la nivelul Uniunii Europene. 

Este o decizie foarte importantă, pentru că părerile sunt încă 
împărţite. De exemplu, reprezentanţii crescătorilor de taurine sunt de 
acord ca identificarea şi înregistrarea să se efectueze ca până acum. De 
altfel, a spus domnia sa, punctul de vedere al crescătorilor de animale 
este să se menţină sistemul certificat de Uniunea Europeană. Trebuie 
luată cea mai bună decizie, pentru a nu se bloca, în acest fel, comerţul 
intracomunitar cu animale. 

Domnul deputat Stelian Fuia a propus continuarea dezbaterii, 
având în vedere că în sală se află reprezentanţii tuturor celor implicaţi în 
acest proces al identificării, iar decizia finală să fie luată într-o şedinţă 
viitoare. 

Domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte ANSVSA, a prezentat 
poziţia instituţiei pe care o reprezintă şi a arătat care sunt situaţiile 
concrete la nivelul întregii ţări. 

Domnul Viorel Andronic, preşedintele CMV, a afirmat că susţine 
poziţia Guvernului. A arătat că Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi 
Reproducţie în Zootehnie „Prof.G.K.Constantinescu” nu are nici resurse 
umane şi nici materiale pentru a prelua activităţile de identificare şi 
înregistrare şi a susţinut că asociaţiile crescătorilor de animale trebuie 
ajutate să preia activităţile de identificare, dar doar atunci când sunt 
pregătite.  

Domnul Ionică Nechifor, secretar general al Federaţiei ROMOVIS, 
a subliniat că pot apărea elemente de concurenţă neloială, în funcţie de 
cine face operaţiunile de identificare şi a cerut că, cel puţin în domeniul 
pe care-l reprezintă, operaţiile de identificare să fie preluate şi executate 
de asociaţii. 

A sugerat ca operaţiile de aplicare a crotaliilor să se facă de către 
proprietari, iar datele să fie trimise la asociaţiile de crescători. A propus 
ca registrul de fermă să se afle la proprietar, iar medicul veterinar să 
pună doar viza în privinţa sănătăţii animalului.  
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Domnul deputat Gheorghe Antochi a arătat că a avut o cooperare 
foarte bună cu medicii veterinari şi a spus că, încă din ordonanţă, ar 
trebui să se precizeze obiectivele fiecărei specialităţi. A atras atenţia în 
legătură cu pericolul ca efectivele de animale să fie diminuate.  

Domnii deputaţi Florin Ţurcanu şi Mihai Banu au avut unele 
obiecţii legate de modul în care se poartă dezbaterile. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau şi-a exprimat 
dezacordul în legătură cu unele contestări formulate la adresa medicilor 
veterinari, şi a afirmat că trebuie făcută ordine în zootehnie, unde există 
probleme încă nerezolvate.  

Dacă nu vor mai fi animale, medicii veterinari nu vor mai avea ce 
face. Ceea ce trebuie făcut prin acest proiect de lege este stabilirea 
locului şi responsabilităţilor fiecăruia dintre cei implicaţi în creşterea 
animalelor.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal  (PL.x 
541/2010). 

Domnul deputat Stelian Fuia, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a precizat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, 
prevedea că, de la data aderării României la Uniunea Europeană, în 
România se interzice cultivarea plantelor modificate genetic, altele decât 
cele acceptate în Uniunea Europeană. Ca urmare, începând cu anul 
2007, cultivarea soiei modificate genetic a fost interzisă. Pentru 
încurajarea producătorilor agricoli să cultive soia convenţională, care au 
o producţie mai mică faţă de soia modificată genetic, precum şi pentru 
îmbunătăţirea eficienţei economice, a creşterii producţiei şi a indicilor de 
calitate a produselor, se propune acordarea unui sprijin direct al statului 
pentru producţia marfă valorificată pe piaţă.  

Aceste măsuri au fost aprobate, dar MADR nu a iniţiat proiectele 
de lege. 
 Domnul deputat Pavel Horj a arătat că la această dată sunt şi alte 
forme de sprijin restante, cum ar fi sprijinul pentru proprietarii de 
păduri, care ar putea, de asemenea, să revină cu astfel de cereri. 
 Domnii deputaţi Gheorghe Antochi, Ion Dumitru şi Constantin 
Chirilă au arătat că legile nu trebuie doar adoptate, ci şi respectate. 
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 Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că la fundamentarea 
bugetului pentru anul 2009 nu s-a ţinut cont de aceste forme de sprijin. 
Dacă, retroactiv, se vor da aceşti bani, măsura vine în contradicţie cu 
faptul că legea nu acţionează retroactiv. A cerut şi punctul de vedere al 
reprezentanţilor din Ministerul Finanţelor Publice. Guvernul nu susţine 
acest lucru. Există şi o problemă de constituţionalitate în acest caz. A 
cerut responsabilitate în analizarea acestui proiect. 

S-a propus amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 25 de voturi pentru amânare şi 1 
abţinere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 noiembrie 2010, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 526/2010). 

2.  Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 
2003 privind Codul Fiscal (aviz; Pl.x 513/2010); 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.32 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului (aviz; PL.x 501/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 
543/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul Valeriu Tabără. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele Comisiei. 

Au participat ca invitaţi: 
-  domnul Cristian Apostol - secretar de stat, Ministerul Mediului 

şi Pădurilor; 
- domnul Corneliu Ceică -  vicepreşedinte, Agenţia Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PL.x 526/2010). 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a susţinut 
că proiectul de lege ar trebui respins, pentru că, pentru a deveni 
operaţional, ar trebui aduse  foarte multe amendamente. 

Domnul deputat Corneliu Olar a precizat că în textul proiectului de 
lege nu s-a precizat un termen pentru prezentarea documentelor 
justificative. 

Domnul deputat Ion Dumitru a propus respingerea proiectului de 
lege şi a prezentat o seamă de neajunsuri care se înregistrează în 
teritoriu. 

Domnul deputat Pavel Horj a propus respingerea şi a susţinut 
sistematizarea tuturor propunerilor şi elaborarea unei noi legi care să 
reglementeze problema contravenţiilor. 

S-a propus respingerea proiectului de lege şi s-a menţionat că la 
acest proiect se va face un raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. Propunerea de respingere a fost aprobată în 
unanimitate. 

În continuare s-a procedat la dezbaterea şi analiza celorlalte 
proiecte de lege aflate pe ordinea de zi şi s-a hotărât ca Propunerea 
legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din 
Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal (PL.x 
513/2010), Proiectul de Lege pentru modificarea art.32 alin.(3) din 
ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului (PL.x 501/2010) şi Propunerea legislativă pentru completarea 
alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL.x 
543/2010) să primească aviz negativ din partea comisiei. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 noiembrie 2010, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra Proiectului 
de Lege privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală (raport de reexaminare; PL.x 338/2009/2010).   

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. Ca invitat a participat domnul 
Adrian Rădulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza raportului privind cererea de 
reexaminare asupra Legii privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală (PL.x 338/2009/2010). 

Domnul deputat Stelian Fuia a prezentat stadiul în care se află 
Legea privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală şi a cerut ca dezbaterea pe acest proiect de lege să fie amânată 
pentru săptămâna viitoare, pentru că şi conducerea MADR a cerut acest 
lucru. 

Domnul deputat Mihai Banu a cerut ca legea să nu fie amânată, să 
se desfăşoare dezbaterea, şi să se aprobe legea, urmând ca MADR să 
găsească, prin buget, sumele necesare organizării şi înfiinţării camerelor 
agricole. 

Domnul deputat Dan Ştefan Motreanu şi-a exprimat poziţia 
afirmând că dezbaterea poate fi amânată pentru o săptămână. 

S-a propus amânarea dezbaterii la acest proiect de lege. 
Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 25 
de voturi pentru amânare şi 1 abţinere. 

   
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Dr.ing. Stelian Fuia          Vasile Mocanu    
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