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PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de  19, 20 şi 21 mai 2009 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
19, 20 şi 21 mai 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

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

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
obligativitatea achiziţionării şi comercializării brazilor de Crăciun 
în ghiveci  (raport; Pl.x 237/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2009 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de 
personal în sectorul bugetar (aviz; PL.x 262/2009).  

4. Întâlnire cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară. 

5. Întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Crescătorilor de 
Bovine din România. 

Lucrările şedinţei din data de 19 mai 2009 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

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



2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
obligativitatea achiziţionării şi comercializării brazilor de Crăciun 
în ghiveci  (raport; Pl.x 237/2009). 

3. Întâlnire cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Dragoş Adrian Iftime, aflat în 
concediu medical.  

Ca invitaţi au participat; 
-  domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Gheorghe Novac – vicepreşedinte, Ordinul 

Geodezilor; 
- domnul Neculai Caia – secretar, Ordinul Geodezilor; 
- domnul Radu Prislopan – preşedinte, Asociaţia persoanelor 

fizice şi juridice din domeniul cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei; 

- domnul Mihai Busuioc – director general - preşedinte, 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

- domnul Arthur Marius Ursu – director general adjunct, 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

- domnul Marcel Grigore – director general adjunct, Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 
dr.Kelemen Atilla Béla Ladislau, vicepreşedinte al Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină 
Veterinară (Pl.x 71/2007). 

Domnul Cristian Hera, preşedinte ASAS, a prezentat 
punctul de vedere al ASAS şi a precizat că reprezintă şi punctul de 
vedere al Academiei Române, care consideră că înfiinţarea unor 
academii pe ramuri diferite se înscrie în tendinţa şi realităţile 
existente şi în alte ţări europene. 

Au urmat dezbateri. În finalul dezbaterilor s-a supus 
aprobării propunerea de aprobare a Propunerii legislative privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină Veterinară. 
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Propunerea de aprobare a fost respinsă cu majoritate. S-au 
înregistrat 25 de voturi împotriva aprobării şi 2 abţineri. 

În continuare s-a prezentat o informare susţinută de către 
domnul Mihai Busuioc, director general, preşedinte al ANCPI. 

Domnia sa a prezentat o situaţie la zi a domeniului pe care-l 
conduce şi a oferit unele explicaţii în legătură cu elaborarea şi 
apariţia Ordinului nr.134/2009. 

În conformitate cu prevederile art.19 şi art. 59 din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, 
regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a 
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară 
are drept scop stabilirea procedurilor şi modalităţilor prin care se 
întocmesc documentaţiile cadastrale necesare înscrierii în cartea 
funciară a actelor şi faptelor juridice. 

A afirmat că România se confruntă cu o mare problemă 
generată de lipsa informaţiei cartografice şi conducerea ANCPI a 
încercat, cu ortofotoplanuri, să aducă informaţia la zi, pentru a se 
crea un suport unic. S-a urmărit şi armonizarea legislaţiei, pentru 
că s-a conştientizat care sunt pericolele. 

Limitele cadastrale se stabilesc după o măsurătoare fixă şi 
precisă, care se realizează cu costuri foarte mari. 

În procesul de clarificare a problemelor va fi mult de lucru, 
şi, în acest sens se desfăşoară un proiect cu Banca Mondială, care 
vizează aproximativ 125.000 ha în 10 judeţe, unde sunt necesari 
circa 2000 de specialişti în topografie. 

În continuare au luat cuvântul domnii Marius Arthur Ursu şi 
Marcel Grigore, directori generali adjuncţi la ANCPI, domnii 
Radu Prislopan, preşedinte APFJDCGC, Gheorghe Novac, 
vicepreşedinte al Ordinului Geodezilor care au prezentat propuneri 
de îmbunătăţire a conţinutului Ordinului nr.134/2009 şi a 
legislaţiei în domeniul cadastrului. 

Domnii deputaţi Kelemen Atilla Béla Ladislau şi Ioan 
Munteanu au subliniat necesitatea soluţionării problemelor apărute 
în domeniul analizat şi au cerut să se găsească o formulă care să 
nu-i împiedice pe oameni să-şi vândă terenurile.  

Domnul deputat Pavel Horj a cerut clarificări în legătură cu 
posibilitatea armonizării cadastrului general cu cel forestier şi o 
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analiză în legătură cu preţurile practicate pentru efectuarea 
lucrărilor cadastrale.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a arătat că a 
existat o ruptură între legiferarea în domeniul cadastrului şi cea a 
proprietăţii agricole, deoarece exista o presiune enormă din partea 
foştilor proprietari. Este necesară clarificarea urgentă a 
problemelor legate de cadastru. 

Domnii deputaţi Ion Dumitru, Tinel Gheorghe şi Toader 
Stroian au făcut referiri la necesitatea asigurării numărului de 
specialişti în cadastru şi asigurarea unor lucrări precise, care să 
elimine neclarităţile din sistem, precum şi suprapunerile care s-au 
înregistrat din neglijenţă sau slaba calitate a măsurătorilor.  

În finalul dezbaterilor s-a propus ca peste 1 lună să fie 
organizată o nouă dezbatere pe tema activităţii desfăşurate în 
domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind obligativitatea achiziţionării şi comercializării 
brazilor de Crăciun în ghiveci  (Pl.x 237/2009). 

Domnul deputat Valeriu Steriu a prezentat, în calitate de 
raportor, proiectul de lege.  

Domnul Marian Hoinaru a prezentat punctul de vedere al 
Guvernului, precizând că Guvernul nu susţine acest proiect 
legislativ.  

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

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 mai 2009, 
ora 900. Ordinea de zi a fost următoarea: 

- Întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Crescătorilor de 
Bovine din România. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Dragoş Adrian Iftime, aflat în 
concediu medical.  

 Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mircea Ciurea – preşedinte, Federaţia Crescătorilor 

de Bovine din România; 
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- domnul Cezar Sava – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de 
Taurine „Petrodava“ Neamţ; 

- domnul Cristian Lungu – vicepreşedinte, Federaţia 
Crescătorilor de Bovine din România; 

- domnul Doru Gurău – preşedinte, Asociaţia Fermierilor 
Bucovina Suceava; 

- domnul Iacob Boca – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de 
Taurine Mureş;  

- domnul Dorel Secară – membru birou, Federaţia 
Crescătorilor de Bovine din România; 

- domnul Cristian Galea – preşedinte, Federaţia Crescătorilor 
de Taurine din Transilvania; 

- domnul Andrei Tuchiluş – membru CA, Holstein România; 
- domnul Gavrilă Tuchilus – vicepreşedinte, Asociaţia 

Moldova; 
- domnul Eugen Popa – preşedinte, Asociaţia Moldova; 
- domnul Mircea Roman – director, Semtest SA Târgu 

Mureş; 
- domnul Costel Caraş – preşedinte, Sindicatul crescătorilor 

de taurine din România; 
- domnul Lucian Radu – preşedinte, Sindicatul crescătorilor 

de bovine din România; 
- domnul Vasile Buzatu – preşedinte, Federaţia Crescătorilor 

de Bovine – Redeşani,  Târgu Mureş; 
- domnul George Pătraşcu – preşedinte; Federaţia 

Crescătorilor de Taurine Dâmboviţa; 
- domnul Mihai Petcu – preşedinte, Asociaţia HOLSTEIN 

RO; 
- domnul Ion Banu – director, Revista Lumea Satului; 
- domnul Victor Chivu – preşedinte, SC Zootehnica Contesti 

SRL. 
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a precizat că întâlnirea şi 

analiza pe care comisia urmează să le facă se înscriu în 
preocupările comisiei de a anliza, periodic, anumite domenii din 
agricultură în scopul cunoaşterii problemelor, a greutăţilor cu care 
se confruntă şi pentru a interveni, conform cu atribuţiile şi 
competenţele pe care le are, în redresarea situaţiei. 
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Domnia sa a afirmat că toate aspectele trebuie analizate fără 
a ţine cont de culoarea politică, pentru că trebuie făcut totul pentru 
salvarea sectorului. 

Domnul Mircea Ciurea, preşedintele FCBR a prezentat o 
informare în legătură cu situaţia actuală a sectorului crescătorilor 
de bovine din România, arătând că, din momentul integrării în 
Uniunea Europeană, problemele s-au amplificat şi se înregistrează 
o degradare continuă a sectorului de creştere a bovinelor ca 
urmare a comerţului intercomunitar, România devenind o piaţă de 
desfacere a produselor lactate şi lapte materie primă care nu 
totdeauna respecta regulile comunitare (cota lapte) şi calitatea 
produselor. 

Dificultăţile inerente exploatării taurinelor sunt amplificate 
de lipsa unei strategii coerente de dezvoltare a sectorului, a 
actualei crize economice, de lipsa tot mai acută a furajelor cauzată 
de seceta prelungită. 

Având în vedere situaţia sectorului, consideră necesară 
sprijinirea producţiei naţionale – animale de prăsilă, material 
biologic, lapte şi carne. 

A cerut intervenţia autorităţilor statului român pentru 
respectarea legislaţiei române şi europene a comerţului cu lapte 
materie primă (comerţ intracomunitar).  

În ce priveşte trasabilitatea laptelui materie primă a subliniat  
obligativitatea procesatorilor de lapte în vederea etichetării 
corespunzătoare a produselor finite încât să apară distinct ţara de 
origine a materiei prime şi conţinutul procentual al componentelor 
produsului finit. 

A solicitat restricţii privind utilizarea denumirii „produs 
natural românesc” şi un contingent de stocuri de lapte praf şi unt, 
pentru a prelua integral producţia de lapte din fermele din 
România. 

A considerat necesară realizarea unui lobby pe lângă 
autorităţile statului în sprijinul creşterii consumului de lapte şi 
produse lactate obţinute din materie primă indigenă (programul 
laptele şi cornul). 

În continuare au luat cuvântul domnii Costel Caraş, Vasile 
Buzatu, Cristian Galea, Eugen Popa, Mihai Petcu, Lucian Radu, 
Victor Chivu care au semnalat aspecte din activitatea pe care o 

 6



desfăşoară şi au solicitat sprijin din partea comisiei pentru 
rezolvarea unor situaţii cu care se confruntă. Au urmat dezbateri.  

Domnul deputat Marian Avram a propus constituirea unui 
grup de lucru care să se întâlnească periodic, să analizeze punct cu 
punct toate aspectele sesizate şi să caute soluţiile cele mai 
potrivite.  

Domnia sa a considerat că important este ca serviciile 
veterinare să-şi facă datoria, pentru că există modalităţi de 
întrerupere a transporturilor ilegale de lapte sau alte produse 
animaliere.  

A apreciat că nu există o strategie de a opri importurile de 
lapte şi că asociaţiile de profil sunt cele care să propună şi să 
impună legislaţia care să le apere interesele. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a apreciat că, în 
domeniul organizării, reprezentanţii crescătorilor de bovine 
trebuie să facă mai mult, pentru că vânzarea, comercializarea în 
general sunt domenii care ar trebui să contribuie mai mult la 
creşterea eficienţei activităţii. A solicitat o prezenţă mai activă a 
organizaţiilor profesionale în realizarea măsurilor de 
descentralizare administrativă. 

Domnul deputat Mihai Banu a considerat necesară 
constituirea unui grup de lucru care să analizeze posibilitatea 
elaborării unui regulament al pieţii laptelui. A apreciat că fabricile 
de mici dimensiuni pentru procesarea laptelui nu au viitor, lucru 
dovedit de practica de până acum.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a cerut formularea unor 
propuneri mai concrete şi a arătat că unităţile integrate reprezintă 
soluţia pentru viitor.  

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a afirmat că, în acest moment, 
ar trebui adoptate nişte măsuri de urgenţă. S-au întârziat plăţile pe 
suprafaţă, iar unele subvenţii chiar au fost retrase, fapt ce a creat 
probleme suplimentare pentru producţia agricolă. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că discuţia nu 
trebuie purtată în comisie, ci la nivelul Guvernului. A cerut ca 
beneficiarii politicilor sectoriale să fie în mai mare măsură 
consultaţi.  

Domnul deputat Valeriu Steriu a solicitat mai multe date 
despre administrarea cotei de lapte şi a cerut părerea 
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reprezentanţilor crescătorilor de bovine în legătură cu apariţia 
fermierilor străini în România. A afirmat că toate solicitările şi 
observaţiile formulate pot fi puse în practică prin legi, prin 
modificarea ordonanţelor de urgenţă şi alte forme. A cerut crearea 
unor grupuri de lucru care să elaboreze propuneri pentru 
îndreptarea situaţiilor. 

Domnul deputat Vasile Mocanu a apreciat activitatea pe care 
o desfăşoară lucrătorii din sectorul de creştere a bovinelor şi a 
considerat necesară constituirea unor grupuri de lucru care să 
analizeze activitatea, de la nivelul fermelor până la acela al 
produsului finit, pentru a detecta problemele care se manifestă şi 
pentru a căuta înlăturarea greutăţilor, inclusiv pe cale legislativă. 

A considerat că legislaţia trebuie revăzută şi să vină în 
sprijinul celor care activează în domeniul analizat. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a arătat că este necesară o 
protejare a fermelor româneşti, pentru că, pe ansamblu, România 
este dependentă de importurile de produse alimentare. Cel mai 
important lucru este legat de orientarea politicilor agricole şi de 
respectarea strictă a legislaţiei româneşti în agricultură. A cerut să 
se acorde mai multă atenţie integrării producţiei.  

De asemenea, este necesară o utilizare raţională a tuturor 
fondurilor, atât a celor care provin din intern, cât şi a fondurilor 
europene, care trebuie folosite în domenii care să-şi dovedească 
utilitatea. A cerut participanţilor ca, într-o perioadă de aproximativ 
o lună să vină cu propuneri concrete de realizare a unui cadru 
legislativ, care să-i ajute la atingerea obiectivelor pe care le au. 
Dar, până atunci, este necesară respectarea legislaţiei actuale, 
inclusiv a procedurilor tehnice care să ducă la interzicerea apariţiei 
pe piaţă agroalimentară a produselor care nu corespund criteriilor 
aflate în vigoare.  

Lucrările au fost reluate în ziua de 21 mai 2009, începând cu 
ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2009 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de 
personal în sectorul bugetar (aviz; PL.x 262/2009).  
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Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Dragoş Adrian Iftime, aflat în 
concediu medical.  

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 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2009 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (PL.x 262/2009).  

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost 
votată în unanimitate. 

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