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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 decembrie 2014
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 şi
11 decembrie 2014, având următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situaţiei la zi a Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală.
2. Măsuri de aplicare a programului privind bunăstarea
animalelor.
3. Măsuri pentru deblocarea situaţiei create în sectorul zootehnic
privind eradicarea bolii limbii albastre.
4. Depunere proiecte pentru Măsura 2.1.5. - sprijin financiar
privind bunăstarea animalelor;
5. Explicaţii privind aplicarea retroactivă a Ordinului nr.1438
din 07.10.2014.
6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu
putere instalată mai mare de 15 MW (raport comun cu Comisia pentru
industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x
479/2014).
Lucrările şedinţei din data de 9 decembrie 2014 au avut
următoarea ordine de zi aprobată:
1. Prezentarea situaţiei la zi a Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală.
2. Măsuri de aplicare a programului privind bunăstarea
animalelor.
3. Măsuri pentru deblocarea situaţiei create în sectorul zootehnic
privind eradicarea bolii limbii albastre.

4. Depunere proiecte pentru Măsura 2.1.5. - sprijin financiar
privind bunăstarea animalelor;
5. Explicaţii privind aplicarea retroactivă a Ordinului nr.1438
din 07.10.2014.
6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu
putere instalată mai mare de 15 MW (raport comun cu Comisia pentru
industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x
479/2014).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla
Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram
Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică,
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader,
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă DumitruVerginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu
Valeriu-Andrei, Tabugan Ion. A absentat, motivat, domnul deputat
Daniel Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul
deputat Teodorescu Cătălin-Florin au fost absenţi nemotivat.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Cătălin Diaconescu – secretar de stat, Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice;
- domnul Nagy Peter Tamas – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Domnul George Turtoi – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Mihai Albulescu – secretar de stat, Ministerul
Economiei;
- domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Mircea Bogdan – secretar general, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Marius Untescu – şef serviciu, Ministerul Economiei –
Departamentul pentru Energie;
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- domnul Nicolae Popa – director general adjunct, Agenţia
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
- domnul Mihai Puţintei – director general, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul Vasile Gabriel Drăgan – director general, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Maximilian Ilie Drăgan – director general, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- doamna Nicoleta Voicu – şef serviciu, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Marius Grigoraş – consilier, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- doamna Elena-Diana Zidaru – consilier, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Florentina Dudu – consilier, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Gheorghe Răzbuc Pop – reprezentat, Asociaţia
crescătorilor de animale din judeţul Neamţ;
- domnul Emil Ţepeş - reprezentat, Asociaţia crescătorilor de
animale din judeţul Neamţ;
- domnul Emil Ionică - reprezentat, Asociaţia crescătorilor de
animale din judeţul Neamţ.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
Domnul deputat Liviu Harbuz, vicepreşedinte al Comisiei – a
cerut ca ordinea de zi a şedinţei să fie completată şi cu dezbaterea
asupra Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, care trebuie să fie clarificată
cât mai repede.
Domnul deputat Marian Avram – a subliniat că este important ca
la această dezbatere să fie prezentă şi doamna Doina Adriana Pană,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, care să explice
modificările survenite după dezbaterea din Comisia pentru agricultură.
Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că modificarea
ordinii de zi nu se poate face fără o pregătire prealabilă a temelor care
să fie dezbătute şi a propus ca dezbaterea asupra proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic
(Plx.580/2013) să se organizeze săptămâna viitoare şi, având în vedere
complexitatea şi importanţa proiectului de lege, să fie o şedinţă
comună a celor trei comisii care analizează pe fond proiectul de lege.
În urma votului din comisie, s-a hotărât ca dezbaterea să fie
organizată marţi, 16 decembrie 2014.
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Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a cerut ca pe
ordinea de zi să fie introdusă şi dezbaterea asupra propunerii
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 –
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (Pl.x 280/2013).
În continuare s-a dat cuvântul domnului Răzbuc Gheorghe Pop,
preşedinte al asociaţiei crescătorilor de animale Bicaz Chei, din
judeţul Neamţ, care a solicitat sprijinul pentru clarificarea juridică a
unei situaţii în care se găsesc membrii acestei asociaţii referitoare la
suprafaţa de păşune pe care o au la dispoziţie pe raza localităţilor în
care-şi desfăşoară activitatea.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a afirmat că situaţia nu
se întâlneşte doar în judeţul Neamţ şi ea trebuie analizată cu atenţie
pentru a se găsi o rezolvare acceptabilă.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a cerut ca, pornind de la acest
caz, să fie elaborat un proiect de lege care să îndrepte lucrurile.
Domnul deputat Liviu Harbuz – a arătat că este o problemă
naţională, care vizează o mare parte dintre crescătorii de animale din
România. Nu se aştepta ca problemele să fie rezolvate pe loc, dar este
bine ca, din când în când, reprezentanţii fermierilor să fie invitaţi în
comisie şi ascultaţi, pentru că sunt probleme care trebuie să fie
rezolvate. Oamenii din Neamţ, în acest caz, vor să crească din ce în ce
mai multe animale şi trebuie să li se creeze condiţii pentru această
activitate.
Domnii deputaţi Ion Melinte, Toader Dima şi George Scarlat au
susţinut rezolvarea situaţiilor de acest gen şi au cerut amendarea
legislaţiei existente.
În continuare, domnul Laszlo Nagy Csutak, vicepreşedinte al
ANSVSA – a prezentat o informare legată de măsurile luate de
ANSVSA pentru deblocarea situaţiei create în sectorul zootehnic
privind eradicarea bolii limbii albastre.
Domnia sa a prezentat implicaţiile apariţiei focarelor de boală în
România, începând cu 22 august 2014, dată la care febra catarală
ovină (bluetongue - boala limbii albastre) a fost diagnosticată prima
oară în România şi acţiunile pentru eradicarea bolii.
În acest scop, ANSVSA a elaborat un program de vaccinare
pentru anul 2015 a tuturor rumegătoarelor din România. Programul a
fost transmis la Comisia Europeană pentru aprobare, la începutul lunii
noiembrie 2014. Suma necesară pentru acoperirea tuturor
operaţiunilor din program este de 61,63 milioane de euro, din care
Comisia Europeană acoperă 1,425 mil.euro.
4

A cerut sprijinul pentru asigurarea sumelor necesare, care sunt
destul de mari. Dacă programul nu va fi îndeplinit atunci urmările vor
fi de neimaginat.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Stelian Nechita Dolha – a reamintit
angajamentele luate de conducerea ANSVSA atunci când s-a semnalat
boala şi a criticat modul în care s-a acţionat până acum.
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a subliniat că
dezbaterea fără utilizarea termenilor tehnici ar fi aproape imposibilă.
Situaţia este şi a fost corect prezentată şi la momentul semnalării
primelor focare de boală, şi acum. Reacţia autorităţilor a fost corectă,
s-a procedat profesionist.
A cerut accelerarea măsurilor, pentru a stopa evoluţia bolii şi
pentru a se putea relua exporturile. A cerut şi clarificarea aspectelor
legate de pericolul pe care-l reprezintă boala care poate reveni din
rezervoarele silvatice.
Domnii deputaţi Toader Dima, George Scarlat, Costel Şoptică au
semnalat aspecte legate de costurile generate de evoluţia bolii în
România.
Domnul Nagy Peter Tamas – a prezentat preocuparea MADR
pentru stoparea evoluţiei bolii şi acţiunile comune cu toate
organismele cu răspunderi pentru diminuarea efectelor bolii asupra
efectivelor de animale şi asupra activităţii economice a fermierilor.
Domnul deputat Liviu Harbuz – a subliniat că tema dezbătută
prezintă un interes major având în vedere şi dimensiunea economică a
sectorului zootehnic românesc.
În ultima vreme a contribuit direct la menţinerea legăturilor
economice cu ţările în care România exportă animale vii. A cerut ca
evoluţia bolii să fie foarte bine supravegheată, pentru că datele se
modifică permanent şi o cunoaştere permanentă a evoluţiei
fenomenelor poate contribui la ţinerea sub control a focarelor.
Domnul deputat Marian Avram – a cerut să se dea un semnal
clar către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, iar grupurile
de specialişti să arate care sunt măsurile care trebuie luate. O analiză
reală a situaţiei trebuie să constituie premisele de la care se porneşte.
Sunt necesare o întâlnire şi un grup de lucru care să stabilească un
plan de acţiune concret.
Domnul deputat Petre Daea – a cerut ca întâlnirea să aibă şi o
finalitate. La această dată, când vorbim nu avem un cap limpede care
să abordeze această problematică.
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Dacă nu câştigăm în analiză programatică înseamnă că suntem
responsabili. Se impune o abordare realistă care să ţină cont de
costuri.
Este necesară o cooperare a tuturor instituţiilor statului şi a
propus ca pe această temă membrii comisiei să se mai întâlnească
pentru a analiza în ce stadiu se află evoluţia cazului.
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a cerut
activarea comandamentului antiepizootii.
În continuare, domnii Vasile Gabriel Drăgan, director general
ANSVSA, Mircea Bogdan Dumitrache, secretar general ANSVSA şi
Maximilian Ilie Drăgan, director general ANSVSA, au prezentat date
legate de transpunerea legislativă şi au afirmat că angajamentul
asumat prin transpunerea acquis-ului în domeniul veterinar şi cel
referitor la siguranţa alimentelor în legislaţia naţională şi
implementarea acestuia au determinat adoptarea de proceduri care să
garanteze implementarea noii legislaţii transpuse. Aceasta impune
stabilirea unei strategii care să asigure sănătatea şi bunăstarea
animalelor, calitatea şi siguranţa alimentelor prin reglementarea
principiului trasabilităţii de la fermă la masa consumatorului, în
conformitate deplină cu cerinţele comunitare.
În legătură cu aceste aspecte au luat cuvântul domnii deputaţi
Petre Daea, Tinel Gheorghe, Ion Melinte, Valeriu Andrei Steriu care
au formulat observaţii şi au propus măsuri pentru îmbunătăţirea
situaţiei.
Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu – a cerut trimiterea unei
note către primul ministru, în care să se solicite învestirea unei
conducerii permanente la nivelul ANSVSA.
Domnul deputat Nini Săpunaru – a subliniat că se impune ca, pe
baza discuţiilor purtate în comisie pe tema efectelor bolii limbii
albastre să fie întocmită o notă care să fie adresată primului ministru şi
în care să se sublinieze pericolul pe care-l reprezintă apariţia şi
evoluţia bolii albastre atât pentru efectivele de animale, dar şi pentru
activitatea economică desfăşurată de fermieri.
În continuarea dezbaterilor în comisie, domnii George Turtoi,
secretar de stat în MADR, Nicolae Popa, director general adjunct
AFIR şi domnul Mihai Puţintei, director general Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, au prezentat informări în legătură cu
PNDR şi măsurile luate pentru asigurarea plăţilor către fermieri.
Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Toader
Dima, Petre Daea, Liviu Harbuz, Tinel Gheorghe, Marian Avram,
George Scarlat, Ion Bălan, Valeriu Andrei Steriu, Ion Melinte care au
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apreciat activitatea desfăşurată pentru concretizarea noului PNDR şi
au formulat sugestii pentru îmbunătăţirea legăturilor între instituţiile
cu atribuţii în domeniu şi fermieri şi pentru facilitarea accesului
fermierilor la informaţiile necesare şi la serviciile de care au nevoie.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 decembrie
2014, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu
putere instalată mai mare de 15 MW (raport comun cu Comisia pentru
industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x
479/2014).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla
Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram
Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică,
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader,
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă DumitruVerginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu
Valeriu-Andrei, Tabugan Ion. A absentat, motivat, domnul deputat
Daniel Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul
deputat Teodorescu Cătălin-Florin au fost absenţi nemotivat.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri
pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu
putere instalată mai mare de 15 MW (PL.x 479/2014).
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a afirmat că ordonanţa
de urgenţă nu cuprinde toată cazuistica din România. Ori ne referim
strict la proprietatea statului, ori facem un act care să cuprindă şi
investiţiile care se fac pe terenuri private, dacă aceste centrale sunt de
interes naţional, urmând alţi paşi.
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Domnul deputat Petre Daea – a susţinut că mai mulţi membri ai
comisiei au formulat mai multe amendamente care trebuie analizate,
pentru că pot fi o soluţie juridică pe care o consideră corectă.
Au urmat dezbateri asupra amendamentelor formulate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 decembrie
2014, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu
putere instalată mai mare de 15 MW (raport comun cu Comisia pentru
industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x
479/2014).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla
Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram
Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică,
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader,
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă DumitruVerginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu
Valeriu-Andrei, Tabugan Ion. A absentat, motivat, domnul deputat
Daniel Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul
deputat Teodorescu Cătălin-Florin au fost absenţi nemotivat.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la analiza amendamentelor formulate şi a articolelor
din proiectul de raport.
Toate articolele au fost votate în unanimitate, cu excepţia art. 3
care a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 30 voturi pentru şi 4
abţineri.
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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