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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 15 şi 16 aprilie  2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
în zilele de 15 şi 16 aprilie 2009, având următoarea ordine de zi 
aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 din Legea nr.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 169/1997 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 340/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină Veterinară  
(raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; Pl.x 71/ 2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, 
ovinelor şi caprinelor (raport; PL.x 58/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 15 aprilie 2009  au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 din Legea nr.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 169/1997 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 340/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină Veterinară  
(raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; Pl.x 71/ 2007). 
  Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  

Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru – secretar de 
stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
pentru completarea articolului 28 din Legea nr.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 169/1997 (Pl.x 340/2008). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a propus amânarea analizei, 
deoarece din sală lipsesc reprezentanţii iniţiatorilor.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 

legislative privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Medicină Veterinară  (Pl.x 71/ 2007). 

Propunerea legislativă are ca obiect principal de 
reglementare înfiinţarea şi organizarea în România a unei 
Academii de Medicină Veterinară, instituţie publică de interes 
naţional în domeniul cercetării ştiinţifice medicale veterinare, ce 
ar urma să funcţioneze în subordinea M.A.P.D.R. Finanţarea 
acestei instituţii se va face de la bugetul de stat din venituri 
proprii.  

În timpul dezbaterii s-a propus amânarea analizei şi 
înaintarea unei cereri pentru un nou punct de vedere al 
Guvernului.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 aprilie 
2009, începând cu ora 900. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
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- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, 
ovinelor şi caprinelor (raport; PL.x 58/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca 
invitat a participat domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

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.121/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, 
ovinelor şi caprinelor (PL.x 58/2009). 

Domnul deputat Vasile Mocanu a precizat că sistemul de 
identificare şi înregistrare a suinelor aplicat în România în prezent 
este un sistem prin care fiecare animal este identificat cu o 
crotalie cu un număr unic individual pe care trebuie să îl păstreze 
toată viaţa şi toate mişcările fiecărui animal sunt înregistrate în 
baza naţională de date. Aceasta presupune alocarea de resurse 
umane, materiale şi financiare importante pentru identificarea 
suinelor din complexele industriale, comerciale, animale care au o 
durată scurtă de viaţă, iar mişcările lor sunt relativ limitate.  

În acest domeniu sunt necesare o serie de corecţii, pentru 
înlăturarea greutăţilor apărute.  

În timpul dezbaterilor s-a hotărât reluarea analizei în şedinţa 
viitoare, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de impactul 
socio-economic al proiectului de act normativ.  

 
 

 Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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