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PROCES-VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 noiembrie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24 şi 
25 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 Cererii de reexaminare asupra Proiectului 
de Lege privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală (raport; PL.x 338/2009/2010). 

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

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 548/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la 
plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor 
necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
539/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 
(raport; PL.x 545/2010). 
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7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/1995 privind producţia de produse 
alimentare destinate comercializării (raport; PL.x 640/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea 
strategiei pentru mediul marin (aviz; PL.x 603/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 23 noiembrie 2010 au început la 
ora 1500 şi au avut 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; PL.x 338/2009/2010). 

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

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

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 548/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la 
plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor 
necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
539/2010). 

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

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Tanczos Barna, secretar de stat în Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedintele comisiei.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra 
Proiectului de Lege privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală (PL.x 338/2009/2010). 

Domnul Stelian Fuia a prezentat stadiul în care se află raportul la 
acest proiect de lege şi a precizat că dezbaterile trebuie să se axeze pe 
aspectele sesizate în urma examinării de către Preşedinţie a propunerilor 
şi reglementărilor stabilite prin acest act normativ. În timpul dezbaterilor 
s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de 
comisie. 

În ansamblu, raportul întocmit de comisie a fost aprobat în 
unanimitate.  

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 Barna Tanczos a precizat că Guvernul susţine adoptarea 
proiectului de lege, având în vedere că nu este vorba de nişte forme de 
sprijin restante, ci de unele aflate în derulare. 

S-a supus aprobării Proiectul de Lege privind acordarea formelor 
de sprijin financiar restante în sectorul vegetal. Propunerea a fost votată 
în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în 
agricultură (PL.x 548/2010). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a propus aprobarea proiectului de lege. S-
au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit. 
Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind 
exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din 
Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din 
circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective 
de interes naţional, judeţean şi local (PL.x 539/2010). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. Au urmat dezbateri. 

S-a propus amânarea cu o săptămână a analizei. Propunerea de 
amânare a fost aprobată în unanimitate. 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 noiembrie 2010, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
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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 Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 
(raport; PL.x 545/2010). 

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

Ca invitat a participat domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte, 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor. 

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

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 a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că există unele obiecţiuni, atât din partea Colegiului Medicilor 
Veterinari, cât şi din alte direcţii, iar decizia finală pe care comisia o va 
lua să fie în concordanţă cu necesităţile perioadei actuale şi cu 
angajamentele pe care România şi le-a luat faţă de Uniunea Europeană. 

În acest sens a prezentat unele dintre argumentele susţinute de 
Colegiul Medicilor Veterinari în care se arată că nu toate exploataţiile 
nonprofesionale (gospodăriile populaţiei) sunt înscrise în asociaţiile 
crescătorilor de ovine şi caprine. Există în acest moment 382.947 
exploataţii nonprofesionale de ovine şi 165.500 exploataţii 
nonprofesionale de caprine, din care doar cele cu efective mai mari sunt 
înscrise în asociaţiile crescătorilor de ovine şi caprine, aproximativ 10% 
din efectiv. Cele 1.045.383 exploataţii nonprofesionale de bovine sunt 
înscrise, în asociaţiile crescătorilor de bovine doar în procent de 1%. 
Cele 1.164.822 de exploataţii nonprofesionale de suine nu se regăsesc în 
nici o asociaţie de crescători. Pe de altă parte sună şi ridicol ca o 
asociaţie de crescători de suine sau de bovine să se înscrie în Federaţia 
crescătorilor de ovine şi caprine pentru a se implementa noul text de 
lege.  

Asociaţiile de crescători nu deţin infrastructura necesară preluării 
la nivel naţional a procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, 
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ovinelor şi caprinelor. Asociaţiile de crescători nu deţin resursele umane 
necesare şi nu sunt instruite pentru acest proces. În acest moment, 2.800 
de medici veterinari sunt implicaţi în acest proces. Asociaţiile de 
crescători nu deţin sediile adecvate în teritoriu, eventual doar la nivel 
judeţean comparativ cu cele 2.800 de cabinete veterinare. În fiecare 
localitate din România există un cabinet veterinar cu cel puţin un medic 
veterinar instruit în domeniul identificării animalelor.  

Dacă animalele rămân neidentificate, acţiunile sanitare veterinare 
nu pot fi efectuate. Animalele nu pot fi supuse testelor pentru depistarea 
bolilor sau pentru vaccinări. În această situaţie, animalele din 
exploataţiile în cauză nu pot fi comercializate, exportate. Prin  urmare, 
riscăm să pierdem statutul epeidemiologic al ţării, câştigat cu mare 
greutate. Condiţia esenţială pentru recunoaşterea ţării ca fiind indemnă 
faţă de boli este ca animalele să fie identificate, introduse în baza de date 
şi supuse testării sanitare veterinare. Singurul sector agricol românesc 
care este în creştere în comerţul cu UE este tocmai comerţul cu animale 
vii. Există riscul ca el să fie afectat serios. Ca exemplu, România este 
recunoscută de către UE ca ţară oficial liberă de bruceloză ovină şi 
caprină. Ca atare, România face economii serioase, deoarece testează 
doar 5% din ovinele şi caprinele în vârstă de peste 6 luni, faţă de tot 
efectivul în cazul în care nu ar avea acest statut. Ovinele şi caprinele pot 
fi expediate imediat din România, în timp ce ţările care nu au acest statut 
trebuie să testeze animalele de 2 ori la interval de 42 de zile.  

În cazul în care medicul veterinar nu va mai fi implicat, va creşte 
procentul de încălcare a normelor de protecţie a animalelor în timpul 
transportului. Medicul veterinar asistă la momentul de faţă la îmbarcarea 
animalelor în vehicule, verifică dacă şoferul deţine certificat de 
competenţă, dacă vehiculul deţine autorizaţie sanitară veterinară, 
inspectează vehiculul înainte de îmbarcarea animalelor. Dacă este evitat 
medicul veterinar cu siguranţă abaterile de la normele de protecţie a 
animalelor vor creşte.  

Domnia sa a afirmat că există o dorinţă sinceră a asociaţiilor 
crescătorilor de animale de a prelua operaţiunile de identificare, dar că 
sunt multe alte operaţiuni care trebuie efectuate şi că asociaţiile trebuie 
să-şi dovedească şi capacitatea de a rezolva toate aceste operaţiuni. 

Trebuie create nişte protocoale foarte clare, nu se poate crea un 
monopol doar al unor asociaţii în detrimentul altora, iar asociaţiile, prin 
activitatea şi implicarea lor  ar trebui să susţină activitatea pe care 
ANARZ, ca instituţie specializată, trebuie să o desfăşoare.  
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Domnul deputat Kelemen Atilla a reamintit că dezbaterile 
generale la acest proiect de lege au fost încheiate în şedinţa de 
săptămâna trecută şi că important este că în acest domeniu să avem 
suficiente reglementări, care să clarifice lucrurile, în spiritul unei mai 
mari exigenţe profesionale.  

Trebuie să se acorde mare atenţie trasabilităţii, iar comunicarea 
rezultatelor trebuie făcută cu acurateţe. Sistemul sanitar veterinar este un 
sistem bine pus la punct, el nu trebuie nici evitat nici subestimat. 
Trebuie găsit loc şi pentru crescători, şi pentru veterinari, nu se poate 
evita sistemul sanitar veterinar.  

A arătat că identificarea trebuie să facă referire şi la celelalte 
specii şi că, la nivelul comisiei este destul de uşor să se rezolve 
problemele.  

Domnul Tanczos Barna a arătat că fiecare instituţia implicată 
trebuie să-şi facă bine datoria şi că atât ANARZ, cât şi asociaţiile trebuie 
să fie sprijinite. Este necesară o bună reglementare a activităţii şi un act 
normativ în acest sens. 

Domnul deputat Florin Ţurcanu a arătat că din 2011, costurile vor 
fi suportate de crescătorii de animale şi a cerut ca operaţiunile de 
identificare să nu se transforme într-o afacere, iar actul medical să nu fie 
condiţionat.  

 Domnul deputat Mihai Banu a arătat că este necesar un echilibru 
între ANARZ, ANSVSA şi asociaţii şi că nu poţi face selecţie şi 
reproducţie fără identificare. Fiecare să aibă partea lui de răspundere.  

Domnul deputat Vasile Ştefan Béres a cerut amânarea analizei. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea creditului 
agricol pentru producţie nr.150/2003 (PL.x 545/2010). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a propus respingerea proiectului în forma 
actuală prezentată în comisie. 

Domnul deputat Pavel Horj a cerut emiterea unui act normativ, 
care să preia şi referirile la valoarea cuantumului până la care să se 
ridice subvenţiile.  

S-a propus respingerea propunerii legislative. Propunerea de 
respingere a fost aprobată în unanimitate.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 noiembrie 2010, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Debaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/1995 privind producţia de produse 
alimentare destinate comercializării (raport; PL.x 640/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea 
strategiei pentru mediul marin (aviz; PL.x 603/2010). 

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

Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1995 privind producţia de 
produse alimentare destinate comercializării (PL.x 640/2010). După 
finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea Proiectului de Lege pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1995 privind producţia de 
produse alimentare destinate comercializării.  

Propunerea de aprobare a fost votată în unanimitate. 
În continuarea s-a propus acordarea unui aviz favorabil pentru 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin (PL.x 
603/2010). 

Propunerea de acordare a avizului favorabil a fost aprobată în 
unanimitate.   

 
 

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