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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
 

 
Bucureşti, 20.09.2016 

Nr. 4c-4/463 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 14 și 15 septembrie 2016 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14 și 15 septembrie 
2016, având următoarea ordine de zi: 

 1. Analiza situaţiei bolilor ce reprezintă ameninţări epidemiologice 
majore: pesta porcină africană şi dermatoza nodulară contagioasă a 
bovinelor. 

 2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind 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, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de 
ataşat agricol (raport; PLx 312/2016). 

 Lucrările şedinţei din ziua de 14 septembrie 2016 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei bolilor ce reprezintă ameninţări epidemiologice 
majore: pesta porcină africană şi dermatoza nodulară contagioasă a 
bovinelor. 

Au fost prezenţi 31 de deputați, din totalul de 32 membri ai Comisiei: 
Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu Alexandru, Tabugan 
Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Daea Petre, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, 
Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, 
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Holban Titi, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-Valeriu, 
Teodorescu Cătălin Florin.  Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent. 

Au participat ca invitați:  
- domnul Radu Roatiș Chețan  - președinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;  
- domnul Mihai Ponea -  vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
- domnul Csutak Nagy Laszlo - vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
- domnul Sandu Tolea – director general adjunct, Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
- doamna Ioana Neghirlă – director, Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
- doamna Elena Tatomir – director, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Lucian Dumitru – secretar general, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele Comisiei. 
S-a trecut la analiza situaţiei bolilor ce reprezintă ameninţări 

epidemiologice majore: pesta porcină africană şi dermatoza nodulară 
contagioasă a bovinelor. 

Domnul deputat Ioan Dîrzu a prezentat motivele pentru care a solicitat 
o întâlnire a membrilor comisiei cu conducerea ANSVSA și a cerut ca în 
dezbaterile care vor urma să se găsească soluțiile pentru ca activitatea pe care 
o desfășoară ANSVSA să fie îmbunătățită și, mai ales, această activitate, pe 
care domnia sa o apreciază, să fie făcută cunoscută permanent.  

Domnul deputat Marian Avram – a afirmat că activitatea pe care 
ANSVSA o desfășoară trebuie să fie mai bine cunoscută, pentru că, din 
păcate, se fac declarații care aruncă o umbră asupra acțiunilor pe care 
instituția le desfășoară. În acest sens a criticat afirmațiile făcute de 
responsabili de la  MADR cu privire la cantitățile mari de carne de vită sau 
pește pătrunse pe piața românească de la furnizori externi, mărfuri care nu 
respectă condițiile de a fi puse pe piață, atât din cauza calității îndoielnice, 
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cât și a depășirii termenelor de valabilitate. A cerut o informare exactă și 
permanentă în legătură cu ce se mai întâmplă cu pesta porcine africană și cu 
dermatoza nodulară, boli care au fost semnalate în țările vecine și care 
amenință și efectivele care sunt în România, dacă nu se iau măsuri de 
protecție eficiente.  

Domnul Radu Roatiș Chețan, președinte al ANSVSA, a făcut o 
informare amplă în legătură cu pesta porcină africană și dermatoza nodulară 
contagioasă la bovine și prezența și evoluția acestor boli în Sud-Estul 
Europei.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Ioan Dîrzu – a subliniat că trebuie o comunicare 

consistentă, în măsură să facă lumină în ceea ce privește activitățile 
ANSVSA.  

În afara instituției nu se vede cât se muncește, cu toate că acolo se 
desfășoară o activitate consistentă. Ar trebui organizate mai des conferințe de 
presă.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că trebuie trimisă o 
scrisoare către Prim-Ministrul României în care să fie evidențiate toate 
aspectele importante din cadrul dezbaterii și a cerut ca situația din Rezervația 
Biosferei Delta Dunării să fie foarte atent monitorizată.  

Domnul deputat Marian Avram – a arătat că este necesară înființarea 
unui punct de lucru la Dunăre, pentru a supraveghea intrările de produse de 
origine animală. Nimeni nu controlează navele  care vin pe mare. Este 
necesară notificarea transporturilor de produse de origine animală – 
ANSVSA este singura care poate salva și preveni.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputați George Scarlat, Liviu 
Harbuz, Nechita Stelian Dolha și domnul senator Aurel Duruț care au 
semnalat o seamă de aspecte din activitatea desfășurată de ANSVSA, au 
făcut observații și propuneri în legătură cu problemele care țin de 
organizarea internă a instituției, pe județe,  și au cerut ca măsurile care 
vizează îmbunătățirea activității să fie bine gândite și bazate pe principii 
sănătoase.  

În finalul dezbaterilor s-a hotărât ca dezbaterile să fie continuate într-o 
ședință viitoare, cu participarea ANSVSA, Colegiului Medicilor Veterinari, 
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Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, și ai Ministerului Afacerilor 
Interne.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 septembrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind 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, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de 
ataşat agricol (raport; PLx 312/2016). 

Au fost prezenţi 31 de deputați, din totalul de 32 membri ai Comisiei: 
Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu Alexandru, Tabugan 
Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Daea Petre, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, 
Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, 
Holban Titi, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-Valeriu, 
Teodorescu Cătălin Florin.  Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza  nr. 17/2016 privind 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, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de 
ataşat agricol (PLx 312/2016). 

Au avut loc dezbateri generale. După dezbaterile generale s-a trecut la 
dezbaterile pe articole. Au fost votate în unanimitate toate articolele, până la 
articolul 2, alineatul (1), la care s-au înregistrat 30 de voturi pentru și 1 
abținere.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Nini Săpunaru       Costel Şoptică 


		2016-09-21T13:10:34+0300
	Elena V. Ciuverca




