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şi 21 octombrie 2010 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18, 19, 20 
şi 21 octombrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnire cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale 
crescătorilor de ovine şi caprine din România. 

2. Întâlnire cu domnul László Borbély, Ministrul Mediului şi 
Pădurilor. 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru prevenirea 
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (raport; Pl.x 590/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport; Pl.x 
72/2009). 

În ziua de 18 octombrie 2010, membri ai comisiei s-au întâlnit cu 
reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale crescătorilor de ovine şi 
caprine din România.  

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a precizat că o 
organizat această întâlnire pentru a cunoaşte direct opinia 
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil, înainte de a hotărî, în 
comisie, care va fi calea de urmat în domeniul identificării şi înregistrării 
animalelor.  

Proiectul 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 se află în dezbaterea Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice şi este foarte 
important ce se va hotărî în comisie, având în vedere că, în prezent 
activităţile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al 
celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia 
mediului, precum şi de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, 
ovinelor şi caprinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă 
practică împuterniciţi în baza a două tipuri de contracte legal încheiate, 
pe de o parte, în baza contractelor de concesiune încheiate până la 
abrogarea Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, pe de altă 
parte în contractele de servicii încheiate în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.  

În luările de cuvânt, reprezentanţii asociaţiilor crescătorilor de 
animale au solicitat ca, având în vedere valoarea cheltuielilor pe care le 
implică achiziţionarea crotaliilor, precum şi a operaţiunilor necesare, 
această activitate să fie încredinţată asociaţiilor crescătorilor de animale, 
care sunt direct interesaţi în buna desfăşurare a identificării şi 
înregistrării animalelor.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 octombrie 2010, 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Întâlnire cu domnul László Borbély, Ministrul Mediului şi 
Pădurilor. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru prevenirea 
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (raport; Pl.x 590/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport; Pl.x 
72/2009). 

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

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

Au participat ca invitaţi:  
 - domnul László Borbély, Ministrul Mediului şi Pădurilor; 
 - domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 
Pădurilor;  
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- domnul Nicu Marcu – secretar general adjunct, Ministerul 
Mediului şi Pădurilor; 

- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Kelemen A.Márton – consilier ministru, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor; 
 - domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Valerian Solovăstru – director general, Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Balogh Sandor – director general adjunct, Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Marian Stoicescu – preşedinte, CONSILVA. 
Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei a prezentat 

ordinea de zi şi a precizat că întâlnirea cu domnul László Borbély, 
ministrul mediului şi pădurilor, are ca scop clarificarea unor probleme 
legate de protecţia mediului şi de activitatea din sectorul silvic.  

Domnul László Borbély, ministrul mediului şi pădurilor, a 
mulţumit pentru invitaţie şi a expus problematica pe care MMP a 
abordat-o în această perioadă în strânsă corelare cu necesităţile sectorului 
şi cu legislaţia europeană în domeniu. 

Domnia sa a arătat că a avut un contact permanent cu autorităţile 
europene cu care s-au discutat chestiunile legate de schimbările 
climatice, precum şi programul de reîmpădurire şi sumele alocate acestor 
activităţi. A precizat că România se află sub media europeană la 
suprafeţele împădurite. Acest aspect obligă autorităţile române la o 
preocupare susţinută pentru derularea acţiunilor de împădurire, pentru 
care trebuie asigurate sume consistente, atât din fonduri europene, cât şi 
de la buget. Important este ca, pe baza programelor fundamentate 
riguros, sumele atrase pentru aceste activităţi să se ridice la 80-100 
milioane de euro anual, iar sumele alocate pentru un hectar să se situeze 
undeva în jurul a 1.100 şi maxim 1.600 euro.  

În legătură cu actele normative elaborate în ultima vreme de către 
MMP, domnia sa a precizat că a suspendat Ordinul ministrului 
nr.904/2010. 

Un aspect aparte l-a reprezentat activitatea RNP, unde este nevoie 
de mai multă eficienţă, de rentabilizarea întregii situaţii. A cerut să se 
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facă un inventar al tuturor clădirilor care aparţin RNP şi să se ia o decizie 
în legătură cu soarta acestor imobile.  

În problema organismelor modificate genetic, domnul ministru 
László Borbély a arătat că domeniul este în atenţia conducerii 
ministerului care a făcut o analiză împreună cu conducerea MADR, în 
vederea clarificării situaţiei şi punerii de acord a reglementărilor 
naţionale cu reglementările europene, care interzic în prezent, 
introducerea în cultură a plantelor transgenice. 

Domnia sa a precizat că hotărârile pe care le va lua ministerul pe 
care-l conduce vor fi bazate pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice, care să 
demonstreze că OMG nu sunt periculoase pentru mediu şi pentru 
sănătatea oamenilor şi a animalelor.  

Decizia Guvernului va fi în strânsă legătură cu deciziile pe care UE 
le va lua în această chestiune.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Marian Avram a cerut o cooperare mai strânsă cu 

MADR în problema organismelor modificate genetic. La nivel european 
nu există nici un raport clar care să infirme cultura plantelor transgenice. 
Se cheltuie sume importante, în euro, pentru importul de soia, din 
Brazilia, Argentina sau SUA, de aceea trebuie să se revină asupra 
deciziei de interzicere a cultivării plantelor modificate genetic.  

Domnul deputat Pavel Horj a formulat întrebări legate de 
inventarul forestier naţional, de ariile protejate şi a cerut ca România să 
fie mai bine reprezentată la reuniunile la nivel înalt pe problematica 
pădurilor şi a combaterii schimbărilor climatice. A cerut ca şi RNP să 
aibă acces la fondurile pentru acţiunile de împădurire a terenurilor 
degradate.  

Domnul deputat Ion Tabugan a cerut clarificări în legătură cu 
fondurile necesare lucrărilor aprobate anul trecut şi a arătat că este 
necesară clarificarea situaţiei clădirilor aflate în proprietatea RNP. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a subliniat că decizia de a 
interzice cultivarea plantelor modificate genetic a adus deservicii mari în 
condiţiile când, pentru nevoile zootehniei au fost importate, anual, 
cantităţi însemnate de soia modificată genetic, cu implicaţii economice 
deosebite prin nivelul costurilor. Trebuie clarificată poziţia României în 
acest domeniu, pentru că trebuie să avem o situaţie clară a resurselor 
proteice pe care se poate baza zootehnia românească. A propus ca pentru 
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plantele transgenice să funcţioneze un organism special, care să 
monitorizeze toate aspectele legate de acest domeniu.  

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a afirmat că modul în care 
problematica OMG a fost tratată până acum poate fi considerată o 
greşeală atât a biologilor, cât şi a agronomilor. Domnia sa a arătat că a 
vizitat staţiuni de cercetare din SUA pentru a vedea cum este tratată 
problematica materialului genetic. A cultivat, ca fermier, soia modificată 
genetic, dar şi soiuri nemodificate şi a constatat că diferenţele în privinţa 
tratamentelor cu substanţe chimice sunt evidente, cu un plus de eficienţă 
în cazul soiurilor modificate genetic, care necesită cantităţi mult mai 
mici de substanţe chimice pentru tratamente.  

Până acum nimeni nu a dovedit că OMG ar fi dăunătoare pentru 
mediu şi sănătatea oamenilor. Domnia sa consideră că mai multe sunt 
avantajele cultivării plantelor modificate genetic, care în cazul plantelor 
de soia modificate genetic sunt şi bune plante premergătoare.  

A afirmat că marea neînţelegere este între firmele care produc 
materialul genetic şi cele producătoare de substanţe de combatere a 
bolilor şi dăunătorilor. 

 A arătat că, economic, este păcat că s-a interzis cultura plantelor 
modificate genetic, în condiţiile în care, anual, suma pentru importurile 
de şroturi de soia se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro.  

Domnul deputat Ion Dumitru a cerut ca situaţia legată de 
împădurire să fie clarificată şi să se acorde o atenţie specială realizării 
perdelelor forestiere de protecţie.  

Domnul deputat Corneliu Olar a cerut clarificarea problemelor 
legate de existenţa unor cantoane silvice pe suprafeţele retrocedate 
foştilor proprietari, precum şi a celor referitoare la fondurile de 
vânătoare.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a formulat întrebări în legătură cu 
unele modificări legislative, şi a vrut precizări legate de proiectul de lege 
privind drumurile forestiere. De asemenea, a cerut lămuriri despre 
programul de investiţii.  

Domnul deputat Ştefan Vasile Beres a cerut ca astfel de întâlniri să 
fie organizate periodic, pentru că, în teritoriu există  unele tensiuni . 

S-au tăiat mii de hectare de pădure fără autorizaţie, iar lucrurile 
trebuie puse la punct. 
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Domnul Vasile Stoicescu, preşedinte al CONSILVA, a cerut ca 
subvenţiile pentru administrarea pădurilor care au sub 30 de hectare ar 
trebui analizate şi găsite căile pentru garantarea acestora. 

Domnul deputat Stelian Fuia a afirmat că problematica OMG este 
extrem de importantă, iar în acest sens Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2007 care reglementează punerea pe piaţă a 
organismelor modificate genetic a fost aprobată de comisie şi ea este 
funcţională. 

Există în acest moment ţări care produc însemnate cantităţi de soia 
modificată genetic, cum sunt Argentina, Brazilia, SUA cu o pondere 
globală de aproximativ 99%, iar Europa importă anual peste 35 de 
milioane de tone, în special pentru hrana animalelor. 

A cerut ca organismele care răspund de acest domeniu să facă 
demersurile necesare pentru ca şi în România să se poată cultiva soia 
modificată genetic, plantă care nu prezintă riscuri pentru mediu.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 octombrie 2010, 
începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru prevenirea 
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (raport; Pl.x 590/2009). 

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

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

Ca invitat a participat domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte al 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (Pl.x 590/2009). 

Domnul deputat  Marian Avram a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că Senatul a respins această propunere legislativă.  

Domnia sa a arătat că, având în vedere şi faptul că Guvernul nu 
susţine proiectul de lege în forma prezentată, se impune respingerea 
propunerii şi în comisia de agricultură, având în vedere că prevederile 
acestei propuneri legislative implică responsabilităţi, distincte sau în 
parteneriat, ale administraţiei publice locale şi se impune şi consultarea 
structurilor asociative ale autorităţilor publice locale.  

 6



S-a propus respingerea proiectului. Propunerea de respingere a 
fost aprobată în unanimitate.  

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 octombrie 2010, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport; Pl.x 
72/2009). 

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

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

Ca invitat a participat domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte al 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor (Pl.x 72/2009). 

Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a propus respingerea acesteia, având în vedere 
şi avizele negative ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, precum şi punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine 
adoptarea propunerii legislative.  

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
 

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