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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 25.09.2017
Nr.
4c-4/418

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 14 septembrie 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 14
septembrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Analiza Ordinului 1169/30.08.2017 pentru aprobarea
nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul
sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune
importante.
2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura (raport comun: Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic; PLx. 132/2017).
3. Dezbaterea şi analiza
Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (raport
comun: Comisia juridică de disciplină şi imunităţi; PLx. 513/2016).
4. Studiu individual asupra Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare (PLx. 411/2016).
Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,
Dănuţ Păle , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc,
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel
Gheorghe, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Ioan Munteanu,
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Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel,Csaba-István
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion
Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii deputaţi
Cristian Ghinea şi Loránd-Bálint Magyar au fost absenţi.
Au participat ca invitați:
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Florian Udrea – preşedinte Agenţia Naţională pentru
Arii Naturale Protejate, Ministerul Mediului;
- domnul Nicolae Dimulescu – preşedinte Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură;
- doamna Mariana Munteanu, preşedinte, Patronatul Peştelui
din România;
- domnul Neculai Şelaru – preşedinte, Asociaţia Generală a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;
-domnul Mugurel Drăgănescu – preşedinte executiv, Asociaţia
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;
- domnul Vladimir Talpeş – director, Asociaţia Generală a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;
- domnul Emil Dumitru – preşedinte, Federaţia Naţională
PRO AGRO România;
- domnul Ştefan Pădure – vicepreşedinte, Federaţia Naţională
PRO AGRO România;
- doamna Adi Croitoru – director, Direcţia Biodiversitate,
Ministerul Mediului;
- domnul Octavian Alexandru Berceanu – reprezentant, WWF
România;
Primul punct de pe ordinea de zi supus dezbaterii a fost
analiza Ordinului 1169/30.08.2017 pentru aprobarea nivelului de
intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi
securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante.
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Domnul Florian Udrea – preşedinte Agenţia Naţională pentru
Arii Naturale Protejate, care a reprezentat Ministerul Mediului la
lucrările Comisiei a motivat absenţa doamnei Graţiela Leocadia
Gavrilescu, VicePrim-Ministru, Ministrul Mediului prin participarea
domniei sale la reuniunea bilateralã cu Primul Ministru şi Ministrul
Mediului din Muntenegru pe tema aderãrii acestei ţãri la Uniunea
Europeanã, la Convenţia Aarhus şi la Convenţia privind accesul la
informaţie desfãşuratã în perioada 11-15 septembrie 2017 la Budva,
Muntenegru.
Domnul deputat Gheorghe Tinel a solicitat amînarea
discuţiilor pentru o altă şedinţă în absenţa doamnei ministru.
De asemenea domnul deputat Gheorghe Tinel a solicitat în
scris fişele de evaluare şi calculele care au generat cota de extracţie
a speciilor urs şi lup din prezentul ordin, precum şi lista asociaţiilor
de vânătoare care gestionează fondurile de vănătoare din România.
Domnia sa a specificat că nu contestă necesitatea emiterii ordinului,
ci doreşte să afle argumentele care au stat la baza elaborării
acestuia.
Doamna Adi Croitoru în calitate de coordonator tehnic al
grupului de lucru care a elaborat proiectul de Ordin a informat
Comisia cu privire la etapele promovării acestuia, respectiv avizul
Direcţiei Juridice a Ministerului Mediului şi ultima etapă avizul
Academiei Române.
Domnul Octavian Alexandru Berceanu – reprezentant, WWF
România a propus următoarele:
- renunţarea la practica de împuşcare preventivă a animalelor
sălbatice protejate şi protejarea comunităţilor locale prin relocarea
sau dacă nu este posibil, eliminarea strict a urşilor care se dovedesc
a fi o problemă;
- pentru prevenirea producerii unor daune importante, în
special asupra culturilor agricole, animalelor domestice şi pentru
prevenirea unor daune importante asupra altor bunuri, lupii şi urşii
pot fi împuşcaţi după metoda la pândă, pentru a preveni daunele de
tip economic, practic înainte de a se produce orice fel de pagubă;
3

- un recensământ real al populaţiei de animale sălbatice
protejate, folosind cele mai noi şi eficiente metode ştiinţifice, care
să stea la baza dezvoltării strategiei managementului animalelor
sălbatice;
- îmbunătăţirea sistemului de compensaţii pentru pagubele
provocate de animale sălbatice, pentru a reduce tensiunea dintre
comunităţi şi animale;
- dezvoltarea şi implementarea unui sistem de prevenire a
pagubelor utilizând bune practici care funcţioneaza în alte ţări
membre şi recomandate de către UE (garduri electrice, câini
specializaţi la stâne).
Domnul deputat Ioan Terea, de profesie silvicultor, a
specificat că nu este obligatorie cota de intervenţie decât atunci când
se produc pagube. În urma schimbărilor climatice arealul ocupat de
urs s-a modificat, femelele dând naştere la mai multe exemplare
anual.
Domnul deputat Nicolae Giugea i-a propus reprezentantului
WWF România realizarea unui studiu despre expansiunea explozivă
a speciilor de şacali pe teritoriul României.
Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a solicitat date
concrete referitoare la numărul victimelor umane.
În finalul dezbaterilor doamna Adi Croitoru a informat
Comisia cu privire la intenţia Ministerului Mediului de promovare
în cel mai scurt timp al unui proiect de management al carnivorelor
mari prin care se doreşte microciparea întregii populaţii de urşi şi
efectuarea testului ADN în vederea stabilirii rutelor de mișcare
utilizate pentru realizarea schimbului de informație genetică.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare aspecte
referitoare la armonizarea cu terminologia de specialitate din
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regulamentele Uniunii Europene, precum şi clarificarea regimului
juridic al unor terenuri preluate de la Administraţia Domeniilor
Statului, aflate în domeniul public sau privat al statului. Proiectul de
lege a fost adoptat de Senat, iar la Camera Deputaţilor a fost
repartizat şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic care a
întocmit un raport preliminar de adoptare cu amendamente. De
asemenea, la acest proiect au fost depuse amendamente de domnul
deputat
Loránd-Bálint Magyar şi de Asociaţia Generală a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o şedinţă viitoare.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (raport
comun: Comisia juridică de disciplină şi imunităţi; PLx. 513/2016).
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia
animalelor, republicată, în sensul majorării limitelor speciale ale
pedepselor şi ale amenzilor contravenţionale prevăzute în actul
normativ de bază. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar la
Camera Deputaţilor a fost repartizat şi Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi care a întocmit un raport preliminar de
adoptare cu amendamente.
Comisia a hotărât, în conformitate cu articolului 47 litera e)
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, înfiinţarea unei
subcomisii din care să facă parte următorii deputaţi: Dănuţ Păle,
Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros şi Loránd-Bálint Magyar.
Ultimul punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat studiu
individual asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor
alimentare (PLx. 411/2016).
PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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