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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de  1 şi 2 aprilie  2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1 şi 2  
aprilie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x. 363/2008).  

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea 
deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate 
genetic (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 719/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PLx 177/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 
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protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/ 2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru prevenirea 
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora  (raport; PL.x. 888/2007).  

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport; Pl.x 513/2008).  

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea 
şi completarea art.37 şi 39 din Legea nr.46/2008 – Codul silvic (raport; 
PL.x 178/2009).  

Lucrările şedinţei din data de 1 aprilie 2009  au început la ora 900 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x. 363/2008).  

 2. Dezbateri privind activitatea desfăşurată de conducerea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor. 

 Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu 
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 
Ca invitaţi au participat: 

- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Valentin Buksz – preşedinte, Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură; 

- doamna Alina Tiţu – şef serviciu juridic, Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură; 

- domnul Nicolae Dimulescu – preşedinte, Patronatul Român 
ROMPESCARIA; 
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- domnul Neculai Şelaru – preşedinte executiv, Asociaţia 
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 

- domnul Lucian Sanda – preşedinte, Federaţia Organizaţiilor de 
Pescari Delta Dunării; 

- domnul Ştefan Popescu – preşedinte, Federaţia Naţională a 
Pescarilor Sportivi din România; 

- domnul Mihai Butelchim – vicepreşedinte, Asociaţia Patronală 
„Delta Dunării”; 

- domnul Trifon Belacurencu  - Senator.  
- domnul Cătălin Teodorescu  – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;  
- domnul Niculae Lazăr  - director general, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;  
-  doamna Adriana Costache  - şef serviciu, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Lucian Boncea – consilier,  Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Theodora Vasile – consilier, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Iulia Cohen – consilier, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (PL.x. 363/2008).  

Au continuat dezbaterile pe articole. În timpul dezbaterilor s-au 
formulat amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de cele 
două comisii. Articolele următoare au fost votate cu majoritate: art.1 
alin.(2) lit.j) – 22 de voturi pentru şi 4 abţineri; art.1 alin.(4) – 26 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă; art.2 alin.(4) – 26 voturi pentru şi 1 abţinere; 
art.2 pct.11 – 26 voturi pentru şi 1 abţinere; art.2 pct.13 – 25 voturi 
pentru şi 2 abţineri; art.2 pct.27 – 25 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă; art.2 pct.29 – 22 voturi, 3 voturi contra, 2 abţineri; art.2 
pct.43 – 24 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere; art.4 alin.(3) 
lit.a) – 26 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă; art.4 alin.(3) lit.b( - 24 
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voturi pentru, 3 abţineri; Capitolul II  a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 25 de voturi pentru şi 2 abţineri. 

Art.7 a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă.  

Titlul Capitolului III a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 26 
de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

La art.8 lit.g) s-au înregistrat 25 de voturi pentru, 1 vot împotrivă 
şi 1 abţinere. Art.16 alin.(2) – 25 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 
abţinere; art.18 alin.(1)  - 26 voturi pentru, 1 vot împotrivă; art.19- 26 
voturi pentru, 1 vot împotrivă; art.23 alin.(23) – 26 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă.  

Celelalte articole din componenţa proiectului de lege au fost 
adoptate în unanimitate. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate. S-au 
înregistrat 24 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 

În continuarea lucrărilor s-a trecut la dezbateri privind activitatea 
desfăşurată de conducerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor. 

Domnul Cătălin Teodorescu, vicepreşedinte al Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, a 
prezentat o informare în legătură cu principalele activităţi pe care 
Autoritatea le desfăşoară. Acestea s-au referit la programul de 
eradicare a pestei porcine, prevenirea pseudopestei aviare, folosirea 
făinurilor şi grăsimilor de origine animală în furaje, neutralizarea 
deşeurilor animaliere şi ecarisarea teritoriului, alte aspecte. 

S-au prezentat situaţia individualizării animalelor şi punctele de 
vedere privind dezvoltarea reţelei de prelucrare şi comercializare a 
produselor agricole de origine zootehnică, precum şi punctele de 
vedere ale ANSVSA privind târgurile de animale. 

Au urmat dezbateri. 
La sfârşitul dezbaterilor domnul deputat dr.Valeriu Tabără a 

afirmat că nu este de acord ca activitatea ANSVSA să fie separată de 
cea a MAPDR. 

Constatările din teritoriu arată că sunt multe neajunsuri, începând 
de la identificarea animalelor, evidenţa acestora, până la modul în care 
se reacţionează la realităţile din diferite zone. 
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Sunt multe neajunsuri în ceea ce priveşte crotalierea, care nu se 
realizează din cauza unor contracte care conţin multe lacune. Domnia 
sa a afirmat că în evidenţele actuale figurează aproximativ 22 milioane 
de ovine, când, în realitate, numărul real al acestora este mult mai mic.  

A cerut mai multă implicare şi responsabilitate sporită din partea 
ANSVSA în ceea ce priveşte derularea importurilor şi a exporturilor şi 
a cerut să se supravegheze cu mare atenţie modul în care reţelele de 
magazine mari derulează importurile şi vânzările de carne, pentru că 
sunt multe suspiciuni în ceea ce priveşte calitatea acesteia, care poate 
pune în pericol sănătatea publică, dar şi competitivitatea producătorilor 
români, supuşi concurenţei neloiale. 

De asemenea, a cerut o atenţie mai mare modului în care 
funcţionează târgurile de animale, pentru că sunt zone în care se 
practică un comerţ ilicit cu animale care poate genera pericol pentru 
supravegherea stării de sănătate a efectivelor de animale. 

A cerut o mai mare implicare în crearea unui sistem de ecarisaj 
eficient, care să stea în picioare. Nu au fost păstrate puţurile seci, 
cadavrele de animale sunt pe malul apelor, se creează imaginea unei 
activităţi total ruptă de realitate. 

A cerut ca, începând de la conducerea ANSVSA, să se răspundă 
la demersurile publice, să se ţină legătura cu fermierii, care acum sunt 
mai bine organizaţi, lucrează mai eficient dar trebuie sprijiniţi în mai 
mare măsură.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 aprilie 2009, 
începând cu ora 900. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
-  Întâlnire cu domnul Ilie Sârbu, ministrul agriculturii.  
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 

Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu 
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Ilie Sârbu – ministrul agriculturii; 
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- domnul Gică Duţă – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

-  domnul Aurelian Cătălin Roşculete - secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Valentin Apostol – director general, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Irinel Popescu – consilier superior, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Daniel Velicu – consilier superior, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Tudorel Baltă – consilier superior, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Carmen Giuros – consilier superior, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Tatiana Preda – consilier superior, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  
preşedintele comisiei. 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a arătat că întâlnirea din 
cadrul Comisiei pentru agricultură a fost organizată la cererea 
membrilor comisiei, care doresc o informare precisă în legătură cu 
preocupările şi programele MAPDR. 

În teritoriu sunt multe aspecte neclarificate, iar în întâlnirile cu 
cetăţenii din colegiile electorale se ridică multe întrebări care trebuie 
clarificate. 

Domnul Ilie Sârbu, ministrul agriculturii a expus, pe larg, 
preocupările ministerului pe care îl conduce şi stadiul de realizare a 
unora dintre măsurile principale cu care s-a prezentat în şedinţa în care 
a fost analizată candidatura sa la funcţia de ministru al agriculturii. 

În ceea ce priveşte sistemul de politici agricole ale MAPDR 
pentru producţia agricolă a României, domnia sa a precizat că, în anul 
2009 se continuă majoritatea formelor de sprijin acordate în anul 2008 
pentru producătorii agricoli în vederea îndeplinirii prevederilor 
Programului de Guvernare pe perioada 2009-2013 privind creşterea 
cantitativă şi calitativă a producţiei agricole şi asigurarea securităţii 
alimentare.    
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Astfel, fermierii au la dispoziţie scheme de sprijin finanţate din 
bugetul comunitar – scheme de plăţi unice pe suprafaţă, plăţi directe 
complementare, plăţi cuplate de producţie, plăţi pentru culturi 
energetice, după cum urmează: 

 plăţi unice pe suprafaţă; 
 plăţi naţionale complementare; 
 plăţi decuplate de producţie; 
 plăţi cuplate de producţie pentru in şi cânepă pentru fibră, 

hamei şi tutun; 
 schema de plată separată pentru zahăr; 
 schema de plată pentru culturi energetice. 

În completarea acestor scheme, prin bugetul naţional se 
finanţează scheme de sprijin de tip ajutor de stat, a căror structură şi 
intensitate a fost notificată la Comisia Europeană, care cuprind 
subvenţii acordate la achiziţionarea unor resurse materiale necesare 
activităţilor agricole, subvenţii la producţia marfă, subvenţii la creditele 
agricole pentru producţie contractate cu băncile comerciale: 

 subvenţionarea motorinei utilizate pentru lucrările mecanice 
de înfiinţare a culturilor agricole în anul 2009, în cuantum de 1 
leu/litru, valoarea totală fiind de 109,2 milioane lei. 

În completarea acestei măsuri sub coordonarea Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale participă la elaborarea cadrului legal privind aplicarea accizei 
reduse la motorina destinată utilizării în agricultură, până la nivelul 
maxim permis de reglementările comunitare în domeniu. 

 susţinerea producţiei marfă la sfecla de zahăr, orez, in şi 
cânepă pentru fibră, soia; 

 acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a 
tulpinilor de in şi cânepă pentru fibre în anul de piaţă 2008-2009. 

În contextul crizei financiare şi a impactului acesteia asupra 
economiei reale, sistemul de politici agricole avut în vedere începând 
cu anul 2009 vizează direcţii de acţiune precum: 

 identificarea şi promovarea ajutoarelor de stat compatibile 
cu cadrul comunitar pentru măsurile de ajutor de stat; 

 eficientizarea acţiunilor la nivel interinstituţional şi al 
Comisiei Europene pe domeniul plăţilor directe, în vederea 
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determinării cuantumului plăţilor care se acordă în cadrul schemelor de 
plăţi pentru anul 2009;  

 urgentarea implementării măsurilor de piaţă în sectorul 
culturi arabile, prin finalizarea procedurilor de activare şi funcţionare a 
sistemului certificatelor de depozit şi tranzacţionare a produselor 
agricole pe bursă; 

 adoptarea cadrului legislativ nou în domeniul despăgubirilor 
care se acordă în agricultură şi a susţinerii primelor de asigurare.  

A arătat că trebuie să avem înţelepciunea necesară să traversăm 
criza, pentru că situaţia actuală este una destul de gravă. 

Au urmat dezbateri. 
Au luat cuvântul domnii deputaţi Marian Avram, Ioan Munteanu, 

Ion Tabugan, Vasile Mocanu, Tinel Gheorghe, Surdu-Soreanu Raul 
Victor, Constantin Chirilă, Culiţă Tărâţă, Marian Ghiveciu, Gheorghe 
Antochi, care şi-au exprimat poziţia în legătură cu activitatea 
desfăşurată de MAPDR, problemele cu care se confruntă cei implicaţi 
în agricultură şi au formulat observaţii şi propuneri pentru 
îmbunătăţirea cadrului instituţional şi funcţionalităţii acestuia, precum 
şi pentru rezolvarea problemelor apărute în teritoriu.   
 
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără      Vasile Mocanu  
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