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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 1, 2, 3 şi 4 iulie 2008 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1, 2, 3 şi 4 
iulie 2008, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea şi 
modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de 
calamităţi naturale în agricultură (raport; Pl.x 134/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea 
Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
- Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în 
scopul construirii unui incinerator ecologic (raport; PL.x 251/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.205 din 2004 privind protecţia animalelor (raport; Pl.x 
222/2008). 

Lucrările şedinţei din data de 1 iulie 2008 au început la ora 930 şi au 
avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea şi 
modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de 
calamităţi naturale în agricultură (raport; Pl.x 134/2008). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.   
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 
Béla Ladislau,  preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea şi modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură (Pl.x 
134/2008). 

Domnul Töke István, secretar de stat în Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale a precizat că Guvernul nu susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative în acest moment. Modificarea Legii nr.381/2002 este 
prevăzută şi în Programul legislativ al Guvernului pe anul 2007. 

În acest sens, reprezentanţii Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale s-au întâlnit cu reprezentanţii Societăţii de Asigurare, Uniunii 
Naţionale a Societăţilor de Asigurare din România şi ai Comisiei de 
Supraveghere a acestora şi, în urma discuţiilor, s-a convenit constituirea 
unui fond pentru acordarea despăgubirilor la care să participe şi 
societăţile de asigurare. 

Proiectul de lege elaborat include şi normele metodologice de 
aplicare în care se regăsesc propunerile din iniţiativa legislativă şi a fost 
dezbătut în cadrul şedinţelor Comisiei de Dialog Social. 

Precizăm şi faptul că în perioada următoare va avea loc seminarul 
cu tema „Modalităţi de asigurare în agricultură împotriva calamităţilor 
naturale” cu finanţare din partea Băncii Mondiale. Experţi din state 
membre ale Uniunii Europene şi ai Băncii Mondiale vor prezenta modele 
de asigurare agricolă. La acest seminar vor participa şi reprezentanţi ai 
asociaţiilor producătorilor agricoli. 

După desfăşurarea acestui seminar, proiectul de lege sus-menţionat 
va fi definitivat prin preluarea liniilor directoare impuse de către Comisia 
Europeană în privinţa modalităţii de management al riscului.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost votată 
cu majoritate. S-a înregistrat 1 abţinere.  

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 iulie 2008, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei 
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suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea 
Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
- Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în 
scopul construirii unui incinerator ecologic (raport; PL.x 251/2008). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.   
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 

Béla Ladislau,  preşedintele comisiei. 
Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, 
din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în 
administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic 
(PL.x 251/2008). 

Domnul Töke István, secretar de stat în Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, precizând că urmare 
a integrării României în cadrul Uniunii Europene, ţara noastră trebuie să 
se alinieze, în regim de urgenţă, la prevederile legislaţiei europene 
referitoare la incinerarea subproduselor de origine animală, la 
neutralizarea deşeurilor, a cadavrelor de animale confiscate sau a căror 
moarte a fost  determinată de prezenţa unor boli infecto-contagioase, 
precum şi a deşeurilor care constituie combustibili de laborator. 

În acest sens, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor îi revine sarcina de a stabili măsurile necesare în 
vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în domeniul 
anterior menţionat şi de a asigura implementarea acestora de către 
unităţile din subordine. 

Prin intermediul Programului Phare RO 2003-000-015.04.02, 
Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava i-a 
fost repartizat un incinerator ecologic destinat neutralizării deşeurilor din 
cadrul laboratorului sanitar-veterinar. 
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Terenul propus ca amplasament, având categoria de folosinţă 
„Arabil” şi o suprafaţă de 0,10 ha, este liber de sarcini şi dispune de 
posibilitatea de racordare la reţelele de utilităţi din zonă. 

Terenul menţionat nu a fost revendicat conform legislaţiei în 
vigoare şi nu face obiectul unui litigiu. 

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu are impact asupra domeniilor 
social, economic şi de mediu, asupra bugetului consolidat sau asupra 
legislaţiei în vigoare, conform prevederilor art.2 alin.(2) din Hotărârea 
Guvernului nr.1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare 
şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului. 

Au urmat dezbateri generale.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 iulie 2008, având 

următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea 
Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
- Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în 
scopul construirii unui incinerator ecologic (continuarea dezbaterilor; 
PL.x 251/2008). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.   
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 

Béla Ladislau,  preşedintele comisiei. 
Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale.  
Au continuat dezbaterile asupra Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, 
din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în 
administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic 
(PL.x 251/2008). 

Domnul deputat Adrian Moisoiu – a arătat că Guvernul prezintă 
spre aprobare un proiect de lege prin care se ia teren din administrarea 
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, diminuându-se, în 
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acest fel, suprafaţa destinată cercetării. Comisia ar trebui să susţină în mai 
mare măsură cercetarea, pentru că o agricultură competitivă are nevoie de 
un astfel de domeniu. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost votate 
în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 iulie 2008, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.205 din 2004 privind protecţia animalelor (raport; Pl.x 
222/2008). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.   
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 

Béla Ladislau,  preşedintele comisiei. 
Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.205 din 2004 privind protecţia animalelor (Pl.x 
222/2008). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii 
legislative. Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  

 
 
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau    Vasile Mocanu  


