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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 18, 19, 20 şi 21 octombrie 2010
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18, 19, 20
şi 21 octombrie 2010, având următoarea ordine de zi:
1. Întâlnire cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale
crescătorilor de ovine şi caprine din România.
2. Întâlnire cu domnul László Borbély, Ministrul Mediului şi
Pădurilor.
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru prevenirea
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (raport; Pl.x 590/2009).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport; Pl.x
72/2009).
În ziua de 18 octombrie 2010, membri ai comisiei s-au întâlnit cu
reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale crescătorilor de ovine şi
caprine din România.
Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a precizat că o
organizat această întâlnire pentru a cunoaşte direct opinia
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil, înainte de a hotărî, în
comisie, care va fi calea de urmat în domeniul identificării şi înregistrării
animalelor.
Proiectul 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 se află în dezbaterea Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi este foarte

important ce se va hotărî în comisie, având în vedere că, în prezent
activităţile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia
mediului, precum şi de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor şi caprinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă
practică împuterniciţi în baza a două tipuri de contracte legal încheiate,
pe de o parte, în baza contractelor de concesiune încheiate până la
abrogarea Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, pe de altă
parte în contractele de servicii încheiate în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
În luările de cuvânt, reprezentanţii asociaţiilor crescătorilor de
animale au solicitat ca, având în vedere valoarea cheltuielilor pe care le
implică achiziţionarea crotaliilor, precum şi a operaţiunilor necesare,
această activitate să fie încredinţată asociaţiilor crescătorilor de animale,
care sunt direct interesaţi în buna desfăşurare a identificării şi
înregistrării animalelor.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 octombrie 2010,
00
ora 14 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Întâlnire cu domnul László Borbély, Ministrul Mediului şi
Pădurilor.
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru prevenirea
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (raport; Pl.x 590/2009).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport; Pl.x
72/2009).
Au fost prezenţi 26 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, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia,
Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu,
Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, Stroian Toader, Tabugan Ion,
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul deputat
Valeriu Tabără.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
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Au participat ca invitaţi:
- domnul László Borbély, Ministrul Mediului şi Pădurilor;
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi
Pădurilor;
- domnul Nicu Marcu – secretar general adjunct, Ministerul
Mediului şi Pădurilor;
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Pădurilor;
- domnul Kelemen A.Márton – consilier ministru, Ministerul
Mediului şi Pădurilor;
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Valerian Solovăstru – director general, Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva;
- domnul Balogh Sandor – director general adjunct, Regia
Naţională a Pădurilor – Romsilva;
- domnul Marian Stoicescu – preşedinte, CONSILVA.
Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei a prezentat
ordinea de zi şi a precizat că întâlnirea cu domnul László Borbély,
ministrul mediului şi pădurilor, are ca scop clarificarea unor probleme
legate de protecţia mediului şi de activitatea din sectorul silvic.
Domnul László Borbély, ministrul mediului şi pădurilor, a
mulţumit pentru invitaţie şi a expus problematica pe care MMP a
abordat-o în această perioadă în strânsă corelare cu necesităţile sectorului
şi cu legislaţia europeană în domeniu.
Domnia sa a arătat că a avut un contact permanent cu autorităţile
europene cu care s-au discutat chestiunile legate de schimbările
climatice, precum şi programul de reîmpădurire şi sumele alocate acestor
activităţi. A precizat că România se află sub media europeană la
suprafeţele împădurite. Acest aspect obligă autorităţile române la o
preocupare susţinută pentru derularea acţiunilor de împădurire, pentru
care trebuie asigurate sume consistente, atât din fonduri europene, cât şi
de la buget. Important este ca, pe baza programelor fundamentate
riguros, sumele atrase pentru aceste activităţi să se ridice la 80-100
milioane de euro anual, iar sumele alocate pentru un hectar să se situeze
undeva în jurul a 1.100 şi maxim 1.600 euro.
În legătură cu actele normative elaborate în ultima vreme de către
MMP, domnia sa a precizat că a suspendat Ordinul ministrului
nr.904/2010.
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Un aspect aparte l-a reprezentat activitatea RNP, unde este nevoie
de mai multă eficienţă, de rentabilizarea întregii situaţii. A cerut să se
facă un inventar al tuturor clădirilor care aparţin RNP şi să se ia o decizie
în legătură cu soarta acestor imobile.
Au urmat dezbateri.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 octombrie 2010,
începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru prevenirea
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (raport; Pl.x 590/2009).
Au fost prezenţi 26 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, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia,
Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu,
Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, Stroian Toader, Tabugan Ion,
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul deputat
Valeriu Tabără.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
Ca invitat a participat domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte al
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (Pl.x 590/2009).
Domnul deputat Marian Avram a prezentat proiectul de lege şi a
precizat că Senatul a respins această propunere legislativă.
Domnia sa a arătat că, având în vedere şi faptul că Guvernul nu
susţine proiectul de lege în forma prezentată, se impune respingerea
propunerii şi în comisia de agricultură, având în vedere că prevederile
acestei propuneri legislative implică responsabilităţi, distincte sau în
parteneriat, ale administraţiei publice locale şi se impune şi consultarea
structurilor asociative ale autorităţilor publice locale.
S-a propus respingerea proiectului. Propunerea de respingere a
fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 octombrie 2010,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi:
4

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport; Pl.x
72/2009).
Au fost prezenţi 26 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, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia,
Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu,
Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, Stroian Toader, Tabugan Ion,
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul deputat
Valeriu Tabără.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
Ca invitat a participat domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte al
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia
animalelor (Pl.x 72/2009).
Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a prezentat
propunerea legislativă şi a propus respingerea acesteia, având în vedere
şi avizele negative ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic, precum şi punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine
adoptarea propunerii legislative.
Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Dr.ing. Stelian Fuia

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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