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SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 30, 31 martie și 1 aprilie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 30, 31
martie și 1 aprilie 2021, având următoarea ordine de zi:
1.Prezentarea situațiilor privind evoluția Pestei porcine africane (PPA)
și a Influenței aviare (Gripa aviară) în România (ședință comună cu:
Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din
Senat).
2.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 46/2008Codul silvic, precum și a Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx.
321/2020).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr. 46/2008 privind Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx.
60/2021).
4.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind interzicerea
exploatării masei lemnoase din parcurile naționale (retrimis din plen pentru
raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx.
524/2017/2020).
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5.Dezbaterea și analiza în procedură de urgență a Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru
aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se
aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 (raport comun cu: Comisia pentru
buget, finanțe și bănci; PLx. 136/2021).
6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței
vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu: Comisia pentru industrii și
servicii; PLx. 46/2021).
Ședința din ziua de 30 martie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Prezentarea situațiilor privind evoluția Pestei porcine africane (PPA)
și a Influenței aviare (Gripa aviară) în România (ședință comună cu:
Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din
Senat).
2.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 46/2008Codul silvic, precum și a Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx.
321/2020).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr. 46/2008 privind Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx.
60/2021).
4.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind interzicerea
exploatării masei lemnoase din parcurile naționale(retrimis din plen pentru
raport comun cu:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx.
524/2017/2020).
5.Diverse
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian
Alda, Aurel Bălășoiu, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel
Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae
Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță,
Silviu Titus Păunescu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian
Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Florică Ică Calotă, Andrei-Iulian Drancă și Varujan
Pambuccian au fost prezenți online.
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Au participat ca invitați:
-domnul Nagy Laszlo Csutak - vicepreședinte Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Silviu Năstase - vicepreședinte Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Dănuț Iacob - director Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei. La lucrările ședinței comune au participat
și membrii Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare
rurală din Senat.
Domnul vicepreședinte ANSVSA Nagy Laszlo Csutak a făcut
următoarele precizări:
Situația epidemiologică a pestei porcine africane a evoluat astfel:
- la porcii domestici în intervalul 2017-2021 (nr. focare confirmate
4282, din care: nr. focare active 417, nr. focare stinse 3865);
- la porcii mistreți în intervalul 2017-2021 (total cazuri 5374, din care:
3749 mistreți găsiți pozitivi și 1625 mistreți vânați pozitivi).
Referitor la despăgubirile privind pesta porcină africană (PPA),
domnul vicepreședinte Csutak a precizat că inițial cheltuielile au fost
suportate de la bugetul de stat, apoi sumele rambursate de Comisia
Europeană au fost restituite bugetului de stat. Sumele rambursate de CE
includ atât cheltuieli pentru despăgubiri animale și produse din carne, cât și
pentru sacrificarea/uciderea animalelor, dezinfecție, teste de laborator,
echipamente de asomare.
Reprezentanții ANSVSA au participat în cursul lunii februarie 2021
la videoconferința bilaterală cu DG(SANTE) privind gestionarea PPA.
Comisia a subliniat situația gravă a evoluției PPA ȋn Uniunea Europeană și
lipsa de progres ȋn România, al cărei întreg teritoriu continuă să fie afectat.
Comisia consideră esențiale următoarele măsuri:
- adoptarea unor acte legislative care să nu mai permită comercializarea
porcinelor din fermele care nu respectă măsurile de biosecuritate (cu referire
la gospodăriile populației care nu produc doar pentru autoconsum);
- controlul populației de mistreți;
-transmiterea de urgență la Comisie a unui Plan de acțiune pentru
eradicarea și controlul PPA ȋn România, cu termene clare.
Comisia a subliniat importanța implicării tuturor instituțiilor cu
competențe în domeniu, inclusiv privind controlul populației de mistreți,
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deoarece, cu toate eforturile depuse, ANSVSA nu poate controla și eradica
PPA fără sprijinul altor instituții.
ANSVSA a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență privind
aprobarea Planului de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul
pestei porcine africane, precum și pentru modificarea şi completarea unor
acte normative prin care se intenționează stabilirea unor prevederi concrete
referitoare la:
a) tipurile de exploatații de porcine pe teritoriul României şi dimensiunea
acestora;
b) responsabilităţile operatorilor şi cerinţele minime de biosecuritate
pentru fiecare tip de exploataţie;
c) obligaţiile operatorilor care deţin porcine în cadrul exploataţiilor
noncomerciale şi comerciale;
d) strategia de management şi de vânătoare a porcilor mistreţi;
e) creşterea capacității de neutralizare a subproduselor de origine
animală;
f) campanii de conştientizare;
g) cerinţele privind mişcarea porcinelor pe teritoriul României;
h) realizarea controalelor oficiale veterinare și a altor activități de control
oficial interinstituțional de către autoritățile competente, în vederea
urmăririi implementării planului de acțiuni de urgență pentru
supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane pe teritoriul
României.
Acest proiect își propune armonizarea Strategiei României la Strategia
Europeană, precum și deblocarea situaţiei existente, respectiv asigurarea
creșterii porcinelor pe teritoriul României în condiții de siguranță, prin
aplicarea unor măsuri urgente de supraveghere, prevenire și control a pestei
porcine africane.
Situația evoluției gripei aviare la nivel european 2021. Un număr de 17
State Membre au notificat detectarea HPAI (highly pathogenic avian
influenza- gripa aviară înalt patogenă), iar în prezent rămân afectate de
evoluția HPAI: Cehia, Germania, Danemarca, Italia, Franța, Olanda,
România, Ungaria, Polonia, Finlanda, Estonia.
Situația evoluției gripei aviare înalt patogene în România:
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În anul 2020 s-au înregistrat două focare în județul Maramureș localitatea Seini, în luna ianuarie (14.01 și 17.01).
În anul 2021 s-a înregistrat un prim focar la ferma Moara Domnească
din județul Ilfov, în luna ianuarie, subtipul H5N8. Pentru eradicarea
focarului au fost ucise un număr de 1009 palmipede. Al doilea focar a fost
confirmat în luna februarie în județul Timiș.
În ambele cazuri au fost instituite măsuri oficiale de restricții de
mișcare și s-au instituit zonele de protecție (3km) și de supraveghere
(10km) în jurul focarului și a fost efectuat recensământul exploatațiilor din
zonele de restricție.
În mediul sălbatic au fost înregistrate un număr de 7 cazuri, în luna
ianuarie (subtipul H5N5) . Toate cazurile au fost înregistrate la lebede de
iarnă găsite moarte în zona costieră a localității Eforie Nord, respectiv în
portul civil Constanța.
Din punct de vedere al despăgubirilor, situația se prezintă după cum
urmează:
-2020 – DSVSA Maramureș a plătit suma de 1.050.283 lei având
următoarea componență - despăgubiri animale în sumă de 956.521 lei și
despăgubiri produse în suma de 93.762 lei.
-În urma solicitării ANSVSA, în baza procedurii Uniunii Europene
pentru măsuri de urgență, Comisia Europeană a emis Decizie Grant pentru
România - decontare cheltuieli pentru măsuri de urgență în focarele de gripă
din anul 2020.
-2021 – DSVSA Ilfov urmează să plătească suma de 81.620 lei pentru
despăgubiri animale.
-ANSVSA a inițiat demersurile în cadrul procedurii de solicitare ajutor
financiar pentru măsuri de urgență la Comisia Europeană.
Domnul președinte Chesnoiu a solicitat lămuriri referitoare la apariția
PPA în complexele de porci care dispun de măsuri de biosecuritate și de
asemenea, cum se va putea evita apariția bolii în gospodăriile țărănești unde
măsurile de biosecuritate nu sunt la fel de stricte.
Domnul vicepreședinte Csutak a explicat faptul că în exploatațiile
noncomerciale pe lângă specia porcină țăranul deține și alte specii de
animale de aceea s-a decis ca aceste exploatații să fie împrejmuite, porcii să
nu fie în contact cu celelalte animale din gospodărie, dar nici cu porcii
mistreți. Crescătorul de animale să dețină echipament de protecție, să aibă
filtru sanitar și să limiteze circulația altor persoane în propria exploatație.
Aceste măsuri au ca scop limitarea răspândirii bolii.
Domnul senator George Scarlat a precizat că nu este împotriva
interzicerii creșterii porcinelor în exploatațiile noncomerciale, dar din
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păcate România este în prezent considerată focarul Europei. Condițiile
minime impuse de autorități sunt în sprijinul crescătorilor de animale.
Domnul președinte Chesnoiu a propus ca în gospodăriile în care
proprietarii doresc să crească porci pentru comercializare să existe
posibilitatea testării animalelor de către medicul veterinar și ulterior dacă
animalul este sănătos să poată fi comercializat.
Domnul vicepreședinte Csutak a răspuns că există posibilitatea
mișcării animalelor conform reglementărilor din Directiva 60/2002 privind
normele specifice pentru combaterea pestei porcine africane.
Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii
nr. 46/2008-Codul silvic, precum și a Legii nr. 171/2010 privind stabilirea
și sancționarea contravențiilor silvice (Plx. 321/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că propunerea
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.228
şi 229 din Legea nr.286/2009, precum şi abrogarea unor prevederi din Legea
nr.46/2008 şi din Legea nr.171/2010. Potrivit expunerii de motive, prin
soluţiile legislative propuse, se are în vedere prevenirea şi stoparea
defrişărilor ilegale şi a furtului de material lemnos din vegetaţia forestieră,
precum şi descurajarea şi/sau tragerea la răspundere a persoanelor care se
fac vinovate de astfel de fapte. Senatul a respins inițiativa legislativă care a
fost repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei
pentru mediu și echilibru ecologic.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al propunerii legislative sus menționate a fost desemnat domnul
deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic (PLx. 60/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.46/2008, în vederea
îmbunătăţirii unor prevederi referitoare la regenerarea unor suprafeţe din
fondul forestier, precum şi la mărirea gradului de accesibilitate a fondului
forestier. Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția
României, republicată. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru
ecologic.
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În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, raportor al
proiectului de lege sus menționat a fost desemnat domnul deputat Nicolae
Giugea.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
Ultimul punct dezbătut a fost propunerea legislativă privind
interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale (retrimis din
plen pentru raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;
Plx. 524/2017/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că propunerea
legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea exploatării masei
lemnoase în zonele de protecţie din parcurile naţionale, pentru o perioadă de
zece ani. Senatul a respins inițiativa legislativă care a fost repartizată și
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.
În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Plenul
Camerei Deputaților a hotărât transmiterea spre reexaminare a propunerii
legislative, celor două Comisii sesizate în fond.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al propunerii legislative sus menționate a fost desemnat domnul
deputat Constantin Bîrcă.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea
voturilor celor prezenți (s-au înregistrat 4 voturi împotrivă), întocmirea unui
raport preliminar suplimentar de adoptare cu amendamente admise.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 martie 2021, având
următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și
a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și
2022 (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx.
136/2021).
2.Studiu individual - Proiectul de Lege pentru modificarea și
completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței
vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu: Comisia pentru industrii și
servicii; PLx. 46/2021).
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
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Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian
Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian
Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil
Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus
Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu, Alexandru Popa, Alin-Costel
Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Andrei-Iulian Drancă și Varujan Pambuccian au fost
prezenți online.
Ședința din ziua de 1 aprilie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și
a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și
2022 (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx.
136/2021).
2. Studiu individual - Proiectul de Lege pentru modificarea și
completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței
vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu: Comisia pentru industrii și
servicii; PLx. 46/2021).
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian
Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian
Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil
Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus
Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu, Alexandru Popa și Lilian
Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Andrei-Iulian Drancă, Varujan Pambuccian și AlinCostel Prunean au fost prezenți online.
PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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