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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 3 decembrie 2015
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 3 decembrie
2015, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind organizarea şi
exercitarea profesiei de medic veterinar (raport comun cu Comisia pentru
sănătate şi familie; Plx 722/2015).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de
clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi
raportarea preţurilor acestora (raport; PLx 662/2015).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2
lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură
în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport
suplimentar; PLx546/2015).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea art.7
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi
alte forme de asociere în agricultură (raport; Plx 676/2015).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi
servicii; Plx 606/2015).

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti " şi a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
(raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Plx
678/2015).
8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea
art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist din România (aviz; PLx 784/2015).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu,
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin,
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică,
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian,
Gheorghe Tinel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru,
Scarlat George, Stanciu Zisu, Tabugan Ion.
Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi Florin
Cătălin Teodorescu. Domnul deputat Verginel-Dumitru Gireadă a fost
înlocuit de domnul deputat Nechita-Adrian Oros, iar domnul deputat
Alexandru Stănescu a fost înlocuit de domnul deputat Aurel Nicolae.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat, Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională,
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- doamna Maria Toma – director, Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Daniel Velicu – director, Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Lelior Iacob - director general, Agenţia Naţională de
Zootehnie „Prof.Dr.G.K. Constantinescu”;
- domnul Valer Teuşdea – reprezentant, Asociaţia Naţională a
Distribuitorilor de Produse de Uz Veterinar din România;
- domnul Călin Toma – reprezentant, Asociaţia Naţională a
Distribuitorilor de Produse de Uz Veterinar din România.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Plx 722/2015).
Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele Comisiei a anunţat că se
va trece la dezbateri generale, pentru a se lămuri problemele ridicate de toţi
cei implicaţi în domeniu.
Domnul deputat George Scarlat a cerut să se treacă la dezbaterea pe
articole, pentru că dezbaterea nu trebuie amânată pentru mult timp.
Domnul Călin Toma, reprezentant al ANDPUVR - a prezentat punctul
de vedere al Asociaţiei şi a precizat că au unele obiecţiuni în legătură cu
modul în care sunt formulate o serie de prevederi în noul proiect legislativ.
Proiectul de lege creează o putere suplimentară Colegiului Medicilor
Veterinari, care preia unele atribuţii care sunt acum ale ANSVSA. Se
creează unele drepturi exclusive medicilor veterinari, şi toate acestea sunt
diseminate în corpul legii. Din această cauză am sesizat Consiliul
Concurenţei, pentru ca prin noile prevederi se denaturează concurenţa. Prin
această lege se extinde posibilitatea Colegiului Medicilor Veterinari să
autorizeze inclusiv numirile în organisme ale statului. A cerut ca să se
prevadă clar, Colegiul Medicilor Veterinari să-şi organizeze profesia, şi nu
să se extindă la alte domenii. A cerut să nu fie îngrădite drepturi
fundamentale ale cetăţenilor, prin prevederi referitoare la interzicerea
dreptului de a deţine farmacii veterinare. A afirmat că va veni cu un alt
material scris.
Domnul Valer Teuşdea, reprezentant al ANDPUVR - a afirmat că, în
discuţiile pe care le-a avut, a solicitat definirea termenului de medic
veterinar de liberă practică. Legea se referă mai mult la Colegiul Medicilor
Veterinari şi nu la exercitarea profesiei de medic veterinar de liberă
practică. Sunt prevederi care în viaţa practică nu pot fi exercitate. A cerut să
se creeze posibilitatea de a studia noua formă a proiectului de lege, pentru
a-şi formula un punct de vedere. Să se clarifice dacă medicii veterinari de
liberă practică din farmacii au acelaşi drepturi cu medicii care sunt în
circumscripţii. Legea ar trebui să răspundă nevoilor gospodăriilor de
subzistenţă din România. Acest lucru să-l avem în vedere şi de la el să
plecăm.
Domnul deputat George Scarlat – a afirmat că unele prevederi ale
proiectului de lege au fost modificate după discutarea lor cu reprezentanţii
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Trebuie clarificate aspectele legate de răspunderea medicilor veterinari în
cazul săvârşirii unor greşeli în exercitarea profesiei.
Domnul deputat Vasile Iliuţă – a cerut să se facă o analiză obiectivă,
să se separe activitatea de legiferare, care trebuie să se bazeze pe realităţi,
de acţiunile de manipulare şi de susţinere subiectivă a unor activităţi cu
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caracter economic şi comercial. Trebuie găsite soluţii pentru a răspunde
tuturor aspectelor întâlnite în practică.
Domnul deputat Liviu Harbuz – a formulat unele întrebări legate de
activitatea întâlnită în practica de până acum şi a cerut clarificarea
aspectelor semnalate.
Doamna Lenuţa Ichim, vicepreşedinte al ANSVSA – a precizat că
multe dintre modificări au fost discutate cu membrii Comisiei.
Domnul deputat Nini Săpunaru – a propus membrilor Comisiei
constituirea unei subcomisii care să analizeze toate aspectele dezbătute în
şedinţă. Din subcomisia, condusă de domnul deputat Valeriu Andrei Steriu,
vor face parte domnii deputaţi Ioan Dîrzu, Marian Avram, Liviu Harbuz,
Kelemen Attila Bela Ladislau. A cerut să se găsească o variantă care să fie
prezentată Comisiei şi care să răspundă tuturor problemelor ridicate în
dezbateri.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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