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PROCES-VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 februarie 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16 şi 
17 februarie 2011, având următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 517/2010). 
  2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport; Pl.x 750/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
comercializarea materialelor forestiere de reproducere (raport; PL.x 
853/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa 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 848/2010). 

6. 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 
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modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 
329/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în materia 
restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 746/2010). 

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 745/2010). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole 
(raport; Pl.x 752/2010). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 
terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 749/2010). 

13. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.28 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 743/2010). 

14. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
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susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport; Pl.x 
760/2010). 

15. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind 
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională; PL.x 871/2010).  

Lucrările şedinţei din data de 15 februarie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 
 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 517/2010). 
  2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport; Pl.x 750/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
comercializarea materialelor forestiere de reproducere (raport; PL.x 
853/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa 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 848/2010). 

6. 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). 
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Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost 
absenţi, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat 
Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical. 

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

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

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 Kelemen Atilla Bela Ladislau, în calitate de 
raportor, a prezentat proiectul de lege şi a precizat că există pe adresa 
comisiei şi o luare de poziţie din partea Federaţiei Patronatelor 
Medicilor Veterinari din România în care se arată că achiziţionarea 
mijloacelor de identificare pentru ovine, caprine, suine şi bovine să se 
facă de proprietarul exploataţiei, asociaţiile profesionale şi de medicul 
veterinar de liberă practică împuternicit prin achiziţionarea de la 
societăţi comerciale acreditate de Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  

Accesul la sistemul naţional de identificare şi înregistrare a 
animalelor să se asigure gratuit tuturor proprietarilor de exploataţii, 
asociaţiilor profesionale din domeniu şi medicilor veterinari de liberă 
practică împuterniciţi.  

Proprietarii exploataţilor non profesionale de ovine, caprine, suine 
şi bovine pot să efectueze identificarea şi înregistrarea animalelor prin 
intermediul asociaţiilor profesionale ai căror membri sunt sau prin 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit. 
        Proprietarii exploataţiilor comerciale de bovine, ovine şi caprine 
pot efectua identificarea şi înregistrarea animalelor sau pe bază de 
contract cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit. 
        Baza de date naţională privind identificarea şi înregistrarea 
animalelor să rămână la A.N.S.V.S.A. cu acces gratuit la aceasta a 
proprietarilor de exploataţii, a asociaţiilor profesionale şi a medicilor 
veterinari de liberă practică împuterniciţi. 
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       Dacă medicul veterinar împuternicit va fi subvenţionat în procesul 
de identificare şi înregistrare a animalelor să fie în aceeaşi măsură 
subvenţionată şi asociaţia profesională sau proprietarul de exploataţii. 
        Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor din baza naţională 
de date să fie în egală măsura a aceluia care efectuează operarea în 
sistemul naţional. 
        Toate aceste propuneri sunt notificate de F.P.M.V. în contextul 
unor discuţii cu asociaţiile profesionale de creşterea ovinelor, caprinelor 
şi bovinelor. Expunem câteva puncte de vedere ale F.P.M.V. ca şi for 
profesional organizat în baza  Legii 356/ 2001, ce reprezintă interesele 
economice, tehnice şi legislative ale medicului veterinar prestator de 
servicii către proprietarul de animale sau către autorităţile statului 
(A.N.S.V.S.A.) în ceea ce priveşte statusul de sănătate al animalelor si 
de prevenirea bolilor transmisibile de la animal la om (zoonoze). 
          Medicul veterinar de liberă practică împuternicit poate asigura în 
acest moment prin logistica şi experienţa acumulată trecerea treptată şi 
fără consecinţe majore a procesului de identificare şi înregistrare către 
proprietarul de animale conform regulamentelor europene în timp de 2-
3 ani. 
         Asigurând accesul la baza naţională de date ( B.N.D.) a 
proprietarului se poate coordona acordarea subvenţiilor pe animale prin 
responsabilizarea totală a acestora pentru efectivul de animale existente 
în teren. 
         Având acces la B.N.D. şi medicul veterinar de liberă practică 
împuternicit, se asigură o corectă evidenţă a efectivului de animale, o 
trasabilitate garantată a animalelor vii şi produselor acestora, şi o 
profilaxie contra bolilor bazată pe responsabilitatea  medicului veterinar 
şi a crescătorului de animale. Eliminarea medicului veterinar în 
totalitate din acest lanţ al identificării şi înregistrării animalelor poate 
duce la un impact social şi profesional prin reducerea personalului 
medical veterinar destul de pronunţată, apreciem la nivel naţional 
aproximativ 4.500-5.000 de cadre medicale cu studii medii şi 
superioare. Acestea ar duce la scăderea gradului de profesionalism în 
combaterea bolilor şi menţinere  statusului de sănătate a efectivelor de 
animale şi implicit a gradului de sănătate al populaţiei, ducând la 
posibilitatea apariţiilor unor adevărate bombe biologice (boli grave ca 
antraxul, tuberculoza, leucoza, rabia, etc.). 
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Domnia sa a cerut ca, în cadrul dezbaterilor, să se analizeze cu 
maximă atenţie textele respective şi implicaţiile măsurilor care vor fi 
luate, pentru că de modul în care vor fi efectuate identificarea şi 
înregistrarea animalelor va depinde chiar viitorul sectorului zootehnic 
din România.  

Domnul deputat Vasile Mocanu a cerut ca înregistrarea în 
sistemul informatic precum şi evenimentele intervenite privind 
vânzarea, moartea sau sacrificarea ovinelor, caprinelor şi suinelor să 
intre în responsabilitatea asociaţiilor judeţene de profil legal constituite 
şi acreditate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi 
Reproducţie în Zootehnie „Prof. G.K. Constantinescu”. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 februarie 2011, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

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 
şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în materia 
restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 746/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 745/2010). 
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6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport; Pl.x 
752/2010). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost 
absenţi, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat 
Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical. 

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

Au continuat dezbaterile la 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 (PL.x 329/2010). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 februarie 2011, 
începând cu ora 900.  

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 

terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 749/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.28 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
743/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport; Pl.x 760/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind 
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii 
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şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională; PL.x 871/2010).  

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost 
absenţi, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat 
Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl.x 760/2010). 

După finalizarea dezbaterilor generale s-a propus amânarea 
analizei pentru o şedinţă viitoare. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Dr.ing. Stelian Fuia          Vasile Mocanu    
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