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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 3 şi  5 noiembrie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3 şi 5 noiembrie 
2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei din sectorul sanitar-veterinar: Situaţia Sistemului 
Naţional de Identificare a Animalelor; Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, 
de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi 
ecvideelor pentru anul 2016, precum şi a Programului de supraveghere şi 
control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2016; Capacitatea de 
diagnostic cu referire la Institutul de igienă şi sănătate publică veterinară;  
Tematici de supraveghere a trasabilităţii produselor alimentare, materie 
primă din ţări ale Uniunii Europene şi ţări terţe procesate sau neprocesate pe 
teritoriul naţional; Situaţia privind ecarisarea în România. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi 
comercializarea cărnii (raport; Plx. 604/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 
lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; 
PLx. 546/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.8 
din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
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în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport; PLx. 571/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii; Plx. 606/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 3 noiembrie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Analiza situaţiei din sectorul sanitar-veterinar: Situaţia Sistemului 
Naţional de Identificare a Animalelor; Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, 
de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi 
ecvideelor pentru anul 2016, precum şi a Programului de supraveghere şi 
control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2016; Capacitatea de 
diagnostic cu referire la Institutul de igienă şi sănătate publică veterinară; 
Tematici de supraveghere a trasabilităţii produselor alimentare, materie 
primă din ţări ale Uniunii Europene şi ţări terţe procesate sau neprocesate pe 
teritoriul naţional; Situaţia privind ecarisarea în România. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi 
comercializarea cărnii (raport; Plx. 604/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 
lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; 
PLx. 546/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.8 
din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport; PLx. 571/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Bălan 
Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, 
Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-
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Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel-Marian, Gheorghe Tinel, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-
Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin.  A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Avram Marian a fost în concediu de odihnă. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dumitru Băiculescu– preşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Mihai Puţintei – director general, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- domnul Nicolae Horumbă – director, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură; 
- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Iacob Lelior – director general, Agenţia Naţională de 

Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”; 
-  doamna Dana Ionescu – director adjunct, Agenţia Domeniilor 

Statului;   
- Domnul Ovidiu Valentin Zvorişteanu – director executiv, Direcţia 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 

Bela Ladislau, vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza situaţiei din sectorul sanitar-

veterinar. 
Domnul Dumitru Băiculescu, preşedinte ANSVSA, a prezentat o 

informare detaliată cu privire la acţiunile organizate şi desfăşurate de 
autoritatea veterinară şi a prezentat date legate de programele pe care 
instituţia le va desfăşura în perioada următoare. 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
prezentat acţiunile comune ale ministerului şi ale ANSVSA. 

Domnul deputat Marian Avram – a afirmat că sunt cinci probleme 
care trebuie rezolvate într-o perioadă scurtă de timp şi a subliniat că 
problematica ecarisării teritoriului şi a asigurării cadrului legal funcţional 
trebuie clarificată. În acest moment, România este în imposibilitatea de a 
face ecarisarea. Primarii nu mai au nicio responsabilitate. Trebuie creat un 
grup de lucru, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, pentru 
că trebuie lucrat interministerial.  
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Domnul deputat Tinel Gheorghe – a cerut ca baza de date referitoare 
la identificare şi înregistrare să se afle la instituţiile statului.  

Sunt lucruri care ţin de siguranţa sistemului, iar în 12-13 ani nu am 
putut să găsim o soluţie. Problemele trebuie lămurite rapid.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a afirmat că baza de date nu a 
aparţinut niciodată unei entităţi private, ea este exclusiv a statului, mai 
precis la Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

Acum, nimeni nu-şi asumă o soluţie,. Ar fi de preferat o nouă licitaţie 
pentru a stabili cine să fie operatorul în baza de date.  

A subliniat că ecarisarea este o problemă adevărată şi ea este rezolvată 
doar în ţările care subvenţionează semnificativ această activitate, pentru că 
sunt costuri foarte mari şi, în acest moment, nu pot fi asigurate sumele 
necesare pentru acest domeniu. Fără o susţinere de la buget, cu costuri mari, 
problema ecarisării nu poate fi rezolvată.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a afirmat că lucrurile nu s-au 
întâmplat de ieri sau alaltăieri, ele trebuie rezolvate, dar fără răutate, pentru 
că şi cei care acum sunt în opoziţie ar fi putut soluţiona problemele, dar 
rezolvările trebuie bine gândite, pentru a fi pe termen lung.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Ioan Dîrzu, Valeriu Andrei Steriu, George Scarlat, Nechita Stelian 
Dolha care au   subliniat necesitatea rezolvării problemelor legate de 
ecarisare, prin asigurarea cadrului legal funcţional, precum şi a resurselor 
bugetare necesare.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, constituirea unei 
subcomisii formată din domnii deputaţi Liviu Harbuz, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Ioan Dîrzu şi Marian Avram care să analizeze toate aspectele 
semnalate şi să propună comisiei măsuri pentru rezolvarea situaţiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a 
animalelor şi comercializarea cărnii (Plx. 604/2015). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru două 
săptămâni.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru 
modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea 
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nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (PLx. 546/2015). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în 
raportul întocmit. 

S-a propus întocmirea unui raport favorabil. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.8 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
(PLx. 571/2015). 

În timpul dezbaterilor s-a propus întocmirea unui raport de respingere.  
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 noiembrie 2015 având 

următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii; Plx. 606/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
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, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, 
Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza 
Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu 
Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul 
deputat Daniel Constantin.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ( Plx. 606/2015). 

În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea pentru două săptămâni a 
analizei, pentru a fi centralizate toate amendamentele formulate pentru 
această propunere legislativă. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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