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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 18 - 19.09.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18 - 19.09.2001 având următoarea ordine de zi:
Marţi 18.09.2001 - ora 15 00
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Zootehnia (sesizare în
fond – PL 472/2001)
2. Analiza situaţiei privind problemele sanitar veterinare cu care se confruntă
Agenţia Naţională Sanitar Veterinară.
Miercuri 19.09.2001 - ora 1200
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Zootehnia (sesizare în
fond – PL 472/2001 – continuarea dezbaterilor)
La dezbaterile din cele două şedinţe au participat 32 deputaţi, fiind absent
domnul deputat Babiaş Johan Peter - minorităţi, aflat în concediu medical.
La lucrările şedinţei de marţi 18.09.2001 au participat ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor
- domnul Lungu Mihai , secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor
- domnul Predoi Gabriel, director general al ANSV
- domnul Şerban Dobrescu, director în Direcţia Generală pentru Strategii şi
politici în Zootehnie
- doamna Lia Chetroiu, şef serviciu în aceeaşi direcţie.
Şedinţa a fost condusă de domnul Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.
În intervenţia sa conf. univ. dr. Gabriel Predoi, preşedintele ANSV a prezentat
principalele activităţi pe care instituţia pe care o conduce le-a desfăşurat sau le are în
programul de activitate pentru perioada următoare. În prim plan se situează
armonizarea legislativă în corelaţie cu legislaţia europeană. Activitatea se desfăşoară

în condiţiile în care s-a produs o reducere drastică de personal, între 35 – 60%, fapt
care a obligat la o restructurare a întregii activităţi.
Acţiuni tehnice, specifice domeniului veterinar:
- elaborarea Programului de măsuri privind profilaxia şi combaterea bolilor
infecto-contagioase de mare difuzibilitate;
- activarea comandamentelor antiepizootice;
- acţiuni de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de
prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului;
- testarea clinică a medicamentelor de uz veterinar;
- monitorizarea necesarului de fonduri bugetare pentru procurarea de
tuberculină, vaccinuri etc.;
- fundamentarea numărului de persoanl veterinar în cadrul reţelei sanitare
veterinare de stat, în corelaţie cu Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a
bolilor la animale;
- verificarea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare a unor producători de
produse biologice, medicamente de uz veterinar, premixuri şi alte produse.
În intervenţiile susţinute, domnii deputaţi Vasile Mihalachi, Sbârcea Tiberiu
Sergius au atras atenţia în legătură cu necesitatea asigurării sumelor necesare
desfăşurării activităţilor specifice în domeniu.
Domnul Bozgă Ion a evidenţiat problemele cu care se confruntă ANSV şi
susţine adoptarea de măsuri care să conducă la îmbunătăţirea activităţii agenţiei, între
aceste măsuri situându-se garantarea unor fonduri bugetare bine precizate.
Domnul Kelemen Atilla a evidenţiat necesitatea unei concepţii sanitar
veterinare pe termen lung, care să vizeze interesul naţional în domeniu şi care să nu se
facă pe criterii politice. Atrage atenţia în legătură cu necorelările existente între
programele de pregătire a medicilor veterinari în facultăţile din ţară şi necesarul de
astfel de specialişti.
Domnul Nicolescu Mihai a arătat că sunt multe pierderi în gospodăriile
populaţiei, sunt boli care nu sunt ferm ţinute sub control, iar în instituţiile de
învăţământ superior nu se acordă aceeaşi atenţie laturii practice a procesului de
învăţământ.
Domnul Ilie Neacşu a subliniat că în ciuda greutăţilor semnalate, starea de
sănătate a animalelor a fost ţinută sub control. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor trebuie să urmărească aspectele semnalate şi să asigure fondurile necesare
pentru menţinerea stării de sănătate.
Există dezechilibre între specializările prevăzute în programele de şcolarizare,
apiculturii nu i se acordă atenţie.
În şedinţa din 19.09.2001 Comisia a avut la ordinea de zi:
- dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Zootehnia – continuarea
dezbaterilor).
Au participat ca invitaţi:
- senator Mocanu Vasile – din partea iniţiatorilor legii
- domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor
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- domnul Şerban Dobrescu, director în Direcţia Generală pentru Strategii şi
politici în Zootehnie
- doamna Lia Chetroiu, şef serviciu în aceeaşi direcţie.
Necesitatea adoptării unei legi a zootehniei este impusă de faptul că o serie de
prevederi din actele normative în vigoare au devenit anacronice. ca urmare a
modificării structurii de proprietate asupra efectivelor de animale, a fondului pastoral,
a terenului agricol şi a celorlalte mijloace de producţie.
Prin această iniţiativă legislativă se urmăreşte stimularea creşterii producţiei în
exploataţiile zootehnice şi alinierea legislaţiei României la prevederile legislaţiei
Uniunii Europene.
Trebuie menţionat că, faţă de legislaţia existentă până acum în domeniu,
în prezentul proiect de lege este prevăzut şi un capitol special cu privire la protecţia
animalelor.
Şedinţa a fost condusă de domnul Neacşu Ilie, preşedintele Comisiei care a
anunţat că după discuţiile generale se trece la dezbaterea legii pe articole.
Au fost dezbătute 24 de articole. Amendamentele prezentate şi aprobate se
regăsesc în raportul întocmit. Dezbaterile vor continua în viitoarea şedinţă.

Preşedinte,

Secretar,

Ilie NEACŞU

Victor NEAGU
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