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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 24 și 25 iulie 2018

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24 și
25 iulie 2018, având următoarea ordine de zi:
1.Analiza privind sitația măsurilor instituite în vederea stopării
evoluției pestei porcine africane.
2.Analiza privind piața mierii falsificate în România.
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
art. 11 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și
privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției
Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină
și imunități: PLx 392/2016).
4.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pentru abrogarea pct. 25 al art.I din Legea nr. 164/2016 pentru
modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și pentru
1

Digitally signed by GabrielaAmalia Ciurea
DN: c=RO, st=Romania,
l=Bucuresti, o=Camera
Deputatilor, ou=Comisia
agricultura, cn=Gabriela-Amalia
Ciurea,
email=gabriela.ciurea@cdep.ro
Date: 2018.09.04 15:18:30
+03'00'

modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx.
279/2018).
Lucrările şedinţei din ziua de 24 iulie 2018 au avut următoarea
ordine de zi:
1.Analiza privind sitația măsurilor instituite în vederea stopării
evoluției pestei porcine africane.
2.Analiza privind piața mierii falsificate în România.
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a fost absent.
Au participat ca invitați:
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-doamna Camelia Stuparu, director, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Ion Roșu, director, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Doina Băiculescu, consilier al ministrului agriculturii
și dezvoltării rurale;
-domnul Geronimo Răducu Brănescu, președinte Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Traian Petcu, vicepreședinte Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Cristian Ioan Duicu, director general, Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Ion Cîmpeanu, secretar de stat, Ministerul Mediului;
-doamna Raluca Pavel, director economic, Rezervația Biosfera
Delta Dunării;
-domnul Radu Voicu, director, Rezervația Biosfera Delta
Dunării;
-domnul Constantin Dan Deleanu, subsecretar de stat,
Ministerul Apelor și Pădurilor;
-domnul Daniel Dicu, director, Ministerul Apelor și Pădurilor;
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-domnul Oliver Negulescu, consilier al ministrului apelor și
pădurilor;
-domnul Marius Octavian Popa, comisar general adjunct,
Garda Națională de Mediu;
-domnul Lelior Iacob, director, Agenția Națională pentru
Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”.
-domnul Ștefan Niculae, președinte, Federația Națională a
Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, domenii și servicii
conexe Agrostar;
-domnul Nicolae Șelaru, președinte, Asociația Generală a
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România;
-domnul Vladimir Talpeș, director, Asociația Generală a
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România;
-domnul Constantin Dobrescu, vicepreședinte, Federația
Asociațiilor Apicole din România ROMAPIS;
-domnul Răzvan Coman, vicepreședinte, Asociația
Crescătorilor de Albine din România;
-domnul Sorin Lupașcu, vicepreședinte, Asociația
Producătorilor de Carne de Porc din România;
-domnul Comșa Cornel, membru comitet director, Asociația
Producătorilor de Carne de Porc din România;
-domnul Adrian Iorgulescu, membru consiliul director,
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România;
-domnul Sergiu Mititelu, membru comitet director, Asociația
Producătorilor de Carne de Porc din România;
-domnul Aurel Macarie, consilier, Ministerul Finanțelor
Publice.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei care i-a dat cuvântul
domnului vicepreședinte Traian Petcu care a făcut o scurtă prezentare
privind situația epidemiologică a pestei porcine africane în România.
Domnia sa a precizat următoarele: România a fost liberă de
pestă porcină africană până în data de 31 iulie 2017 când boala a fost
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confirmată în două gospodării din judeţul Satu Mare. Acestea au fost
singurele focare din anul 2017.
În perioada 01 ianuarie – 24 iulie 2018, au fost confirmate în
România un număr de 438 focare de pestă porcină africană la porcii
domestici, dintre care 436 în gospodăriile populației și 2 în exploatații
comerciale. De asemenea, tot în aceeași perioadă, în mediul silvatic,
la porcii mistreți au fost confirmate un număr de 15 cazuri de pestă
porcină africană.
Situația focarelor pe regiuni şi pe judeţe actualizată la data de
24.07.2018 din notificările oficiale în sistemul ADNS – Sistemul de
Notificare al Bolilor Animalelor a fost următoarea:
Regiunea de N-V a României:
-Județul Satu Mare – 5 cazuri în gospodăriile populației și 8
cazuri la porcii mistreți,
-Județul Bihor – 17 cazuri în gospodăriile populației și un caz
la mistreț.
Regiunea de S-E a României:
-Județul Tulcea – 397 cazuri in gospodăriile populației, 2 în
exploatații comerciale ale lui SC Carniprod SRL (unul la abatorul
societăţii comerciale şi unul la ferma acesteia) și 6 cazuri la porcii
mistreți,
-Județul Brăila – 7 cazuri în gopodăriile populației,
-Județul Constanța – 7 cazuri în gospodăriile populației,
-Judeţul Ialomiţa – 5 cazuri în gospodăriile populației.
În Societatea Comercială SC Carniprod SRL existau un număr de
46550 suine, până în prezent fiind ucise și incinerate 35480 capete,
din care 4975 capete au fost incinerate şi 30505 capete au fost
îngropate.
Măsurile aplicate au fost cele prevăzute în Directiva
EU/60/2002 privind măsurile specifice de combatere a pestei porcine
africane și anume:
- exploataţia este pusă sub control oficial, se face un recensământ al
animalelor susceptibile;
- se prelevează probe pentru laborator;
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- toți porcii din exploatație sunt uciși, în condiţii de biosecuritate;
- carcasele porcilor ucişi şi carnea rezultată din sacrificările înainte
de confirmare se neutralizează;
-mişcările animalelor, persoanelor, vehiculelor, sunt restricţionate;
- se efectuează ancheta epidemiologică;
Se stabileşte o zonă de protecţie de 3 km, în care se iau
următoarele măsuri:
-recensământul exploataţiilor;
-restricţii de mişcare a animalelor, produselor şi
subproduselor;
-condiţii de biosecuritate pentru mişcarea persoanelor,
vehiculelor şi animalelor din alte specii;
-prelevarea probelor de la toţi porcii domestici morţi sau
bolnavi;
-porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți în cursul a
cel puțin 40 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de
curățare și de dezinfecție. După 40 zile se poate autoriza ieșirea
porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați spre
un abator, unitate de neutralizare sau, excepţional, spre alte unități
situate în interiorul zonei de protecție. Prin derogare, cu îndeplinirea
anumitor condiţii stricte, termenul de 40 zile se poate reduce la 30
zile;materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi
exploatațiile.
Se stabileşte o zonă de supraveghere de 10 km, în care se iau
următoarele măsuri:
-recensământul exploataţiilor;
-restricţii de mişcare a animalelor, produselor şi
subproduselor;
-condiţii de biosecuritate pentru mişcarea persoanelor,
vehiculelor şi animalelor din alte specii;
-prelevarea probelor de la toţi porcii domestici morţi sau
bolnavi;
-porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți în cursul a
cel puțin 30 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de
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curățare și de dezinfecție. După 30 zile se poate autoriza ieșirea
porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați spre
un abator, unitate de neutralizare sau, excepţional, spre alte unități
situate în interiorul zonei de protecție. Prin derogare, cu îndeplinirea
anumitor condiţii stricte, termenul de 30 zile se poate reduce la 21
zile; materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi
exploatațiile.
În cazul confirmării pestei porcine africane în populaţia de
mistreţi, se iau următoarele măsuri:
-stabilirea unei zone infectate în funcţie de situaţia epidemiologică;
-în această zonă infectată se aplică măsuri atât asupra populaţiei de
mistreţi, cât şi asupra exploataţiilor de porci domestici.
-în această zonă infectată este suspendată vânătoarea și furajarea
mistreţilor.
Totodată, din data de 10.07.2018, s-a început uciderea
preventivă a suinelor din localitățile cu grad mare de risc de
răspândire a bolii ca măsură excepţională aplicabilă în cazul
suspicionării/confirmării bolii. Aria teritorială este stabilită prin ordin
al prefectului, în calitate de conducător al Unităţii Locale de Decizie
din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolii conform Hotărârii
Guvernului nr. 484/2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor.
De asemenea, s-au acordat stimulente pentru vânători sau gestionari
ai fondurilor de vânătoare cu scopul reducerii densităţii de mistreţi şi
îmbunătăţirii supravegherii pasive. Sumele sunt acordate conform
deciziilor Grant anuale ale Comisiei Europene și anume:
 225lei/animal pentru porcii mistreţi găsiţi morţi
 2. 65 lei/ set organe de la masculii de mistreţi vânaţi în zona
definită ca zonă de mare risc.
 3. 400lei/set organe de la femelele de mistreţ vânate în zona
definită ca zonă de mare risc.
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Domnul președinte Geronimo Răducu Brănescu a comunicat
membrilor Comisiei măsurile adoptate în data de 6 iulie 2018 de
Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă al cărui
membru este și anume :
-monitorizarea şi colectarea porcilor morţi găsiţi în râuri, a
mistreţilor morţi găsiţi în fondurile cinegetice şi ariile naturale
protejate;
-prevenirea migraţiei mistreţilor în afara zonei infectate;
-monitorizarea pe timp de noapte cu aparatură de
termoviziune, în vederea identificării mistreţilor de pe teritoriul
Ucrainei şi Moldovei;
-organizarea filtrelor de control şi dezinfecţie pe căile majore
de circulaţie rutieră şi feroviară;
-colectarea deşeurilor de pe căile de circulaţie rutieră.
De asemenea, domnia sa a precizat că în prezent sunt în lucru
la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală un număr de 18.000
de probe prelevate de la animale provenite din județul Tulcea.
Ședința a continuat cu Analiza privind piața mierii falsificate
în România. Domnul președinte Alexandru Stănescu i-a dat cuvîntul
domnului Ștefan Niculae, președintele Federației Naționale a
Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, domenii și servicii
conexe Agrostar care a ridicat problema trasabilității pentru mierea
din afara Uniunii Europene. Domnia sa a precizat că România este
printre cei mai mari producători de miere din Europa, dar românii
consumă miere autohtonă amestecată cu miere provenită din China
sau din America Latină, produsul final fiind vândut drept produs
românesc. Sfatul pentru consumatori este să se informeze în privința
țării de origine și al prețului mierii. De asemenea, o soluție propusă
de apicultori este modificarea legislației, astfel încât să se interzică
amestecul de miere românească.
Domnul președinte Alexandru Stănescu i-a informat pe
apicultorii prezenți la dezbatere de inițiativa legislativă aflată pe
agenda Comisiei pentru agricultură
privind modificarea și
completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 ( PLx 221/2017) care are
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ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri care au ca scop
prevenirea comerțului cu miere și produse apicole falsificate. Pentru
ca inițiativa legislativă să poată fi aplicată membrii Comisiei au
solicitat notificarea acesteia la Comisia Europeană.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 iulie 2018,
având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
art. 11 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și
privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției
Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină
și imunități: PLx 392/2016).
2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pentru abrogarea pct. 25 al art.I din Legea nr. 164/2016 pentru
modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și pentru
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx.
279/2018).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a fost absent.
Au participat ca invitați:
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Florin Horațiu Iura, secretar de stat, Ministerul
Finanțelor Publice;
-doamna Gheorghița Toma, șef serviciu, Ministerul Finanțelor
Publice.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
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Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de
lege pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan și de modificare a legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri
proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și
înființarea Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități: PLx 392/2016).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect modificarea art.11 din Legea nr.17/2014, în
sensul ca arendaşul care doreşte să cumpere terenul agricol situat în
extravilan trebuie să deţină această calitate pentru terenul respectiv,
stabilită printr-un contract de arendare valabil încheiat şi înregistrat
potrivit dispoziţiilor legale, cu cel puţin un an înainte, la momentul
afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei. Proiectul de lege a fost
adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplină
și imunități.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus
menționat a fost desemnat domnul deputat Alexandru Stănescu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei, au hotărât în
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de
respingere care va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină și
imunități.
Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, pentru abrogarea pct. 25 al art.I din Legea nr. 164/2016 pentru
modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și pentru
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx.
279/2018). Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și a fost
repartizată și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.227/2015 precum şi modificarea şi completarea Legii
nr.566/2004, în sensul acordării unor scutiri fiscale în beneficiul
cooperativelor agricole, în acord cu practica la nivelul statelor
membre ale Uniunii Europene.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportor al propunerii legislative mai sus
menționate a fost desemnat domnul deputat Ciprian Constantin
Șerban.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu
majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere și un vot împotrivă ),
întocmirea unui raport preliminar de respingere care va fi înaintat
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a precizat că înființaraea
cooperativelor agricole este posibilă doar prin modificarea Legii
privind Codul Fiscal.
PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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