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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2009
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6 şi 7
octombrie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Analiza situaţiei din sectorul sanitar-veterinar.
2.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 408/2009).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului (raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic; Pl.x 405/2009).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative "Legea Camerelor
Agricole" (raport; Pl.x 338/2009).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 337/2009).
Lucrările şedinţei din data de 6 octombrie 2009 au început la
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Analiza situaţiei din sectorul sanitar-veterinar.
2.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 408/2009).
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Marian Zlotea – preşedinte, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

- domnul Fănică Doroftei – director, Agenţia Naţională pentru
Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la analiza situaţiei din sectorul sanitar-veterinar.
Domnul Marian Zlotea, preşedintele ANSVSA, a prezentat o
informare în legătură cu activităţile derulate de instituţia pe care o
conduce. Domnia sa a precizat că pentru anii 2009-2010, Autoritatea a
elaborat şi aprobat „Planul de acţiuni al Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor” în care au fost stabilite o
serie de obiective şi priorităţi ale instituţiei.
Programul Strategic, cât şi normele metodologice de aplicare ale
acestuia au fost aprobate după discutarea, analizarea şi agrearea
acestora în cadrul şedinţelor Consiliului Ştiinţific, ale Consiliului
Consultativ, dar şi după consultarea cu reprezentanţii Colegiului
Medicilor Veterinari din România şi ai asociaţiilor crescătorilor de
animale.
Pentru cunoaşterea exactă a activităţilor desfăşurate în primele 6
luni din 2009 s-a depus pe adresa Comisiei pentru agricultură un
exemplar al Raportului de activitate al Autorităţii.
După prezentarea făcută de domnul Marian Zlotea au urmat
dezbateri.
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că, la
nivel local, medicul veterinar este specialistul care să dea soluţii în
rezolvarea anumitor cazuri legate de despăgubiri. A cerut să se facă
precizări legate de stadiul despăgubirilor pentru caii bolnavi de anemie
infecţioasă.
De asemenea, a cerut să se precizeze ce măsuri se aplică pentru
asigurarea calităţii laptelui şi pentru menţinerea, în zonele cu efective
de animale, a microabatoarelor, exemplificând cu judeţul Harghita,
unde există doar o astfel de unitate.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut să se prezinte măsurile
care s-au luat în domeniul ecarisajului şi să se precizeze modul în care
s-au asigurat resursele financiare pentru acordarea de despăgubiri.
Domnul deputat Marian Avram a arătat că în domeniul
producerii şi prelucrării laptelui sunt multe neajunsuri şi a cerut să se
precizeze ce măsuri s-au luat pentru stoparea importurilor de lapte
care nu sunt în conformitate cu cerinţele actuale.
A arătat că sunt neajunsuri în activitatea de eradicare a unor boli
la animale, că legislaţia actuală este insuficientă, iar mare parte din
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fonduri au fost irosite, eficienţa cheltuirii acestora fiind
nesatisfăcătoare. Domnia sa a cerut să se prezinte la comisie o situaţie
cu unele activităţi pe care Autoritatea trebuie să le desfăşoare privind
planurile de contingenţă şi planurile de finanţare pentru anul viitor,
precum şi acţiunile pe care Autoritatea trebuie să le desfăşoare în
cadrul programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la
om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni
prevăzute în alte programe naţionale, pe care ANSVSA trebuie să le
pună în aplicare.
Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu a cerut o mai mare atenţie
în ceea ce priveşte calitatea laptelui a cărui destinaţie este
industrializarea, arătând că există un surplus de lapte, cantităţi mari
care vin din import, iar cei în drept să-şi spună părerea în legătură cu
calitatea acestuia. A cerut să se vegheze asupra preţurilor la produsele
agricole, pentru menţinerea viabilităţii exploataţiilor agricole.
Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a arătat că trebuie,
lămurite multe aspecte în domeniul laptelui, începând cu cota de lapte
şi cu sistemul de preluare, dar şi cu preţul de achiziţie şi cu existenţa
unor unităţi de prelucrare de mici dimensiuni, în zonele mai izolate,
dar cu efective mari de animale.
De asemenea, a cerut mai multă atenţie faţă de producţia internă
de carne de porc şi pentru producţia de vin. A solicitat reanalizarea
sistemului de prevenire şi eradicare a unor boli la animale, care să
valorifice experienţa specialiştilor români în domeniu şi utilizarea
unor medicamente din producţia internă a căror eficacitate a fost
dovedită. A cerut măsuri pentru redeschiderea târgurilor de animale.
Domnul deputat Mircia Giurgiu a cerut să se rezolve problema
acordării despăgubirilor pe baza legislaţiei existente.
Domnul deputat Ion Tabugan a cerut date despre stadiul în care
se află planul de acţiune sanitară-veterinară şi clarificarea
problematicii legate de vânzarea spaţiilor destinate activităţilor
sanitare-veterinare.
Domnul deputat Marian Ghiveciu a criticat modul în care s-a
procedat pentru întocmirea cadrelor de conducere de la direcţiile
judeţene, precum şi criteriile de acordare a sporurilor salariale.
Domnul deputat Gheorghe Antochi a solicitat date legate de
programele de neutralizare a deşeurilor animale şi despre utilizarea
făinurilor animale în hrana animalelor. A cerut regândirea atitudinii
faţă de organismele modificate genetic.
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Domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte al ANSVSA a făcut
unele precizări şi a răspuns la unele dintre întrebările formulate.
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a semnalat unele neajunsuri
care îşi găsesc cauza în modul în care au fost elaborate şi aplicate o
serie de acte în domeniu. Domnia sa a afirmat că unele probleme sunt
direct legate de modul în care lucrează medicii veterinari şi a sugerat
ca, pe viitor, sistemul de subvenţionare a serviciilor medicale să fie
modificat. A pledat pentru o relaţie directă a specialistului cu
cetăţeanul.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 octombrie 2009,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x
408/2009).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului (raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic; Pl.x 405/2009).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative "Legea Camerelor
Agricole" (raport; Pl.x 338/2009).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 337/2009).
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (Pl.x
408/2009).
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a cerut ca analiza pe acest
proiect de lege să fie amânată pentru săptămâna viitoare. Propunerea
de amânare a fost aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului (Pl.x 405/2009).
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a precizat că iniţiatorii
propunerii legislative au cerut respingerea proiectului de lege. S-a
propus respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată în
unanimitate.
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative "Legea
Camerelor Agricole" (Pl.x 338/2009) şi a Propunerii legislative
privind Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (Pl.x
337/2009). Au luat cuvântul domnii deputaţi Victor Raul Soreanu
Surdu, Ion Tabugan, Stelian Fuia, Marian Avram, Pavel Horj, Ştefan
Vasile Beres, Toader Stroian, Tinel Gheorghe care şi-au exprimat
opinia în legătură cu necesitatea apariţiei unei legi care să ducă la
apariţia camerelor agricole în România.
În timpul dezbaterilor s-a propus ca în data de 12 octombrie
2009, ora 1000, membrii comisiei să se întâlnească pentru a analiza în
amănunt cele două iniţiative legislative, pentru ca, prin preluarea celor
mai bune prevederi să se elaboreze o singură variantă, pe care să o
supună dezbaterii în comisie în perioada următoare.

Preşedinte,
Prof. univ.dr. Valeriu Tabără

Secretar,
Vasile Mocanu
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