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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 7, 8 şi 9 decembrie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 8 şi 9 
decembrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

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 Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 517/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la 
plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor 
necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
539/2010). 

4. 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). 
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5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 682/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 585/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
Legii nr.407/2006 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 576/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi 
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 645/2010). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.5 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de 
calamităţi naturale în agricultură (raport; Pl.x 546/2010). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în 
agricultură (raport; PL.x 723/2010). 

11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care 
fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare 
Agricolă (raport; PL.x 722/2010).  

12. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor (aviz; PL.x 719/2010). 

13. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra Proiectului 
de Lege privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală (raport înlocuitor; PL.x 338/2009/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 7 decembrie 2010 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi 
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înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative (raport; Pl.x 329/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 517/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la 
plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor 
necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
539/2010). 

4. 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). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 682/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra Proiectului 
de Lege privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală (raport înlocuitor; PL.x 338/2009/2010). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, 
Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu 
Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Tabără Valeriu, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Csutak Nagy Laszlo, vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Iulia Cohen – director, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
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- domnul Mihail Păun – şef serviciu, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

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

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 Valeriu Tabără, ministrul agriculturii, a afirmat că 
problematica referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor trebuie 
clarificată într-un timp scurt şi a opinat că această activitate ar trebui să 
treacă la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
„Prof.G.K.Constantinescu”, instituţie care ar putea supraveghea şi 
coordona această activitate destul de importantă.  

Domnul deputat Marian Avram a arătat că ANARZ este, la acest 
moment, o instituţie decapitată, aflată în reorganizare şi „nu te muţi într-o 
casă neterminată”. Să i se dea, în acest moment, o atribuţie în plus, nu este 
normal, pentru România, în ansamblu. 

A cerut ca în comisie să fie promovată varianta propusă de Guvern 
şi care a fost trecută şi de Senat.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că vorbeşte în calitate de 
deputat şi de bun cunoscător al problematicii aflată în dezbatere şi a 
susţinut că în ceea ce priveşte evidenţa efectivelor de animale au fost 
semnalate o seamă de inexactităţi, atât la efectivele de bovine, cât şi la 
ovine şi a precizat că sunt anumite zone, cum este Aradul, în care 
neregulile în acest domeniu sunt mai accentuate.  

Domnia sa a insistat ca acest proiect de lege să fie clarificat şi votat 
astăzi, şi a cerut ca în analiză să se ţină cont şi de neregulile semnalate, 
precum şi de faptul că anumite reguli nu au fost respectate în activitatea 
practică. Sunt, şi în acest moment, ferme de bovine care nu au crotalii. 

Neregulile sunt şi în ceea ce priveşte evidenţa efectivelor, diferitele 
instituţii centrale care vehiculează date legate de numărul de animale 
având cifre diferite, pe care le utilizează chiar şi atunci când efectuează 
plăţi. 

Această situaţie de incertitudine trebuie să înceteze şi asta 
presupune o mai bună colaborare între instituţiile implicate în sistem. 

În acest sens s-au pierdut câţiva ani în care lucrurile puteau fi 
clarificate, trebuie introduse norme metodologice care să lămurească şi să 
simplifice lucrurile. 
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Dorinţa domniei sale, în calitatea de ministru al agriculturii, este de 
a construi un sistem viabil, care să funcţioneze şi care să răspundă 
cerinţelor interne şi celor europene. A insistat pe necesitatea unei 
cunoaşteri precise a tuturor efectivelor de animale existente în România.  

Domnul deputat Stelian Fuia a arătat că activitatea de identificare şi 
înregistrare ar trebui să treacă la asociaţiile crescătorilor de animale şi la 
ANARZ. 

Domnul deputat Corneliu Olar a propus organizarea unei întâlniri 
între reprezentanţii medicilor veterinari şi ai altor structuri implicate în 
procesul de identificare şi înregistrare a animalelor.  

Domnul deputat Mihai Banu a precizat că domnia sa a prezentat un 
număr însemnat de amendamente şi şi-a exprimat credinţa că este nevoie 
de încă o clarificare în sensul că medicul veterinar rămâne, încă, un actor 
important în procesul de identificare, dar trebuie să specializăm o 
organizaţie care să facă foarte bine această treabă. 

Medicul veterinar răspunde de problemele specifice lui, el rămâne 
acolo, dă primul document, nu-i ia nimeni competenţa.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de 
reexaminare asupra Proiectului de Lege privind camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL.x 338/2009/2010). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc 
în raportul întocmit de comisie. Propunerea de raport înlocuitor a fost 
votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 decembrie 2010, 
începând cu ora 930. 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 Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 517/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la 
plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor 
necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
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local (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
539/2010). 

4. 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). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, 
Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu 
Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Tabără Valeriu, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Csutak Nagy Laszlo, vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Pădurilor; 
- doamna Iulia Cohen – director, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Mihail Păun – şef serviciu, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedintele comisiei.  
Au continuat dezbaterile asupra 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 Ion Dumitru a arătat că, înainte de a se lua o decizie 
în ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare, trebuie inventariate 
toate problemele şi clarificate aspectele care ar putea avea efecte negative 
în desfăşurarea ulterioară a procesului.  

A propus amânarea analizei şi să se precizeze dacă ANARZ are, în 
acest moment, capacitatea de a prelua aceste activităţi. 

Domnul deputat Marian Ghiveciu a cerut garanţii că, dacă activitatea 
de identificare şi înregistrare ar trece la ANARZ, această instituţie, aflată 
în reorganizare, are capacitatea de a rezolva toate problemele. 

Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat pentru domnul deputat 
Ion Dumitru, că e normal, când preiei o funcţie, să cunoşti toate 
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problemele. Una este că nu avem o evidenţă foarte clară şi alta este 
conlucrarea cu asociaţiile de profil. Sunt câteva sectoare performante, 
cărora trebuie să le dăm girul, iar în ce priveşte efectivele, nu trebuie să 
plătim ceea ce nu există. 

Domnul deputat Constantin Chirilă a arătat că este purtătorul de 
cuvânt al crescătorilor de ovine din Dobrogea, care l-au rugat să urgenteze 
aprobarea acestei ordonanţe. Trebuie realizată şi o bază de date foarte 
exactă, iar problemele cuprinse în ordonanţă trebuie clarificate rapid.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a apreciat utilitatea dezbaterilor 
şi a afirmat că personal consideră că s-au strecurat multe greşeli şi că ceea 
ce se va hotărî trebuie să fie în folosul fermierilor.  

A cerut domnului ministru Valeriu Tabără să creeze, cu organismele 
din subordine, o bază de date despre producţie şi despre export, cu cifre 
comparative şi este sigur că, în ciuda diminuării acestor indicatori, 
numărul de persoane încadrate pe posturi este foarte mare.  

De asemenea, a cerut ca la recensământ să se manifeste o grijă 
deosebită, pentru că s-ar putea să existe surprize.  

Trebuie văzută foarte realist activitatea ANARZ, care, în timp, şi-a 
dat foarte multe atribuţii, dar, în realitate s-a îndepărtat de producţia 
directă. La fel, ar trebui gândită şi modalitatea prin care specialiştii 
adevăraţi, mai ales medicii veterinari, să fie implicaţi în activitatea de 
producţie. 

Domnul deputat Stelian Fuia a arătat că variantele pe care comisia ar 
putea merge sunt cel puţin două: o variantă care să meargă pe ordonanţa 
de urgenţă şi o alta care să dea atribuţiuni ANARZ şi a cerut să fie 
eliminate anumite neclarităţi care ar putea apărea. 

Domnul deputat Marian Avram a precizat că plăţile s-au făcut în 
baza datelor pe care MADR le-a avut. 

ANSVSA este responsabilă cu aprobarea materialelor şi a 
echipamentului ales, pentru a se asigura că aceste mijloace de identificare 
a animalelor sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice pentru domeniul 
de performanţă, şi cu supravegherea distribuirii lor. ANSVSA este 
responsabilă, de asemenea, cu asigurarea faptului că identificatorii sunt 
unici şi sunt utilizaţi în conformitate cu solicitările sistemului de 
identificare a animalelor. 

ANSVSA trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şi 
trasabilitatea animalelor, inclusiv: 

a) stabilirea datei de naştere şi a perioadei de timp în care un animal 
a fost născut; 
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b) când animalele sunt introduse într-o unitate.  
A cerut foarte mult discernământ, să fie lăsaţi specialiştii să-şi spună 

cuvântul pentru că s-au făcut foarte multe greşeli, fapt care a contribuit la 
discreditarea multor profesii. Dacă lucrurile sunt tratate mai mult politic, 
se ajunge la discreditarea multor aspecte legate de profesionalism. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a cerut o abordare mai clară a 
problematicii şi a afirmat că, dacă se merge pe varianta Guvernului să se 
treacă la vot, iar dacă se doreşte altă variantă, atunci dezbaterile trebuie 
reluate. 

S-a propus amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost votată 
cu majoritate. S-au înregistrat 20 voturi pentru amânare şi 5 voturi 
împotriva amânării. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 decembrie 2010, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 517/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la 
plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor 
necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
539/2010). 

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 Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 682/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 585/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
Legii nr.407/2006 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
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cinegetic (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 576/2010). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, 
Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu 
Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Tabără Valeriu, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Iacob, director în cadrul 
Ministerul Mediului şi Pădurilor.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie (PL.x 517/2010). 

Domnul Dănuţ Iacob, director în MMP a prezentat expunerea de 
motive şi a precizat că impactul asupra mediului, al măsurilor cuprinse în 
proiectul de lege, este deosebit de favorabil: se stabilizează terenurile 
fugitive, se elimină fenomenul de torenţialitate, se stochează carbon, se 
protejează câmpul, apele, drumurile şi localităţile şi se îmbunătăţeşte 
calitatea aerului prin aportul de oxigen al vegetaţiei forestiere.  

Domnul deputat Ion Dumitru în calitate de raportor a arătat că 
proiectul propus pentru analiză şi dezbaterea are unele imperfecţiuni şi, 
având în vedere importanţa domeniului reglementat, propune respingerea 
acestui act normativ şi îmbunătăţirea lui. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a arătat că este pentru 
prima dată când un proiect de lege de asemenea importanţă este făcut fără 
a avea rigoarea necesară. A cerut respingerea pentru că avem nevoie de un 
astfel de act normativ, dar el trebuie să fie bine făcut.  

S-a propus reluarea analizei într-o şedinţă viitoare. Propunerea a fost 
votată în unanimitate. 

 
 

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