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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 01.10.2002, începând cu 
orele 1100 şi 02.10.2002, începând cu orele 930, cu următoarea ordine de zi: 

 01.10.2002: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura (vot 
final � PL 333/2002)  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind sprijinul acordat de stat 
tinerilor din mediul rural (sesizare în fond � PL 437/2002)   

 02.10.2002: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea 
bovinelor în România (sesizare în fond - procedură de urgenţă -  PL 
470/2002). 

La şedinţa din 01.10.2002 au participat 31 de deputaţi din totalul de 32 
membri ai comisiei, fiind absent domnul deputat Sbârcea Tiberiu Sergius, aflat în 
concediu medical, iar la şedinţa din 02.10.2002 au absentat domnii deputaţi Sbârcea 
Tiberiu Sergius, aflat în concediu medical şi Gheorghe Valeriu, care este în delegaţie 
externă. 

Şedinţa din data de 01.10.2002 a început la orele 1100 şi a fost condusă de 
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării ordinea de 
zi şi a anunţat că la lucrările comisiei participă ca invitaţi şi domnii deputaţi Codrin 
Ştefănescu şi Romeo Raicu, în calitate de iniţiatori ai propunerii legislative privind 
sprijinul acordat tinerilor care au împlinit 18 ani pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală. 

De asemenea, anunţă că, din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor, participă doamna Rodica Matei, director în Direcţia generală de 
dezvoltare rurală. 

În legătură cu primul punct al ordinii de zi, preşedintele şedinţei anunţă că la 
şedinţa comună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în care s-a dezbătut pe articole proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, a 
participat şi domnul deputat Dan Verbina, care nu a avut o împuternicire scrisă în 
acest sens. Deoarece pe adresa celor două comisii a fost înaintată o scrisoare a 
preşedintelui Asociaţiei pescarilor din Delta Dunării, de comun acord cu 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică s-a hotărât ca votul final asupra 
acestui proiect legislativ să fie reluat într-o şedinţă viitoare a celor două comisii. 

Doamna deputat Liana Elena Naum  şi domnii deputaţi Marian Ianculescu şi 
Ion Ştefan au precizat că domnul deputat Dan Verbina a participat la şedinţă pentru 
că reprezintă judeţul Tulcea şi Delta Dunării şi, chiar dacă a participat la şedinţă nu a 
votat, aşa că susţin ca nefiind necesar să fie reluată dezbaterea, întrucât votul 
membrilor comisiilor a fost corect exprimat şi nu a fost denaturat în nici un fel. 

S-a  stabilit ca votul final să fie reluat într-o şedinţă viitoare. 
În continuare, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, 

menţionează că pe ordinea de zi, pe lângă proiectul de Lege privind sprijinul acordat 
de stat tinerilor din mediul rural înaintat de Guvern a fost inclus şi raportul asupra 
propunerii legislative privind sprijinul acordat tinerilor care au împlinit 18 ani pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, proiect susţinut de domnii deputaţi 
Codrin Ştefănescu şi Romeo Raicu. 

Domnul preşedinte Ioan Bâldea propune ca dezbaterile din şedinţă să se 
poarte pe proiectul de lege înaintat de Guvern, urmând ca raportul asupra propunerii 
legislative privind sprijinul acordat tinerilor care au împlinit 18 ani pentru 
construirea unei locuinţe să fie inclus, spre analiză şi dezbatere, pe ordinea de zi într-
o şedinţă viitoare, în funcţie de ce se va solicita din partea Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care a întocmit 
acest raport. Membrii comisiei au fost de acord cu această procedură. 

S-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului de Lege privind sprijinul acordat 
de stat tinerilor din mediul rural.  

Doamna Rodica Matei, director în Direcţia generală de dezvoltare rurală din 
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a prezentat argumentele care au 
stat la baza elaborării acestui proiect legislativ. Astfel, pentru atragerea şi sprijinirea 
integrării tinerilor în mediul rural, în vederea dinamizării activităţilor agricole şi 
neagricole, statul propune dezvoltarea unor programe şi proiecte care să vizeze 
punerea în valoare a resurselor naturale şi a tradiţiilor locale, cât şi dezvoltarea într-o 
concepţie nouă a agriculturii. 

Vor putea fi beneficiari ai programelor de atragere şi sprijinire a integrării 
tinerilor în mediul rural: familiile în care fiecare membru are până la 40 de ani şi în 
care cel puţin unul din membrii familiei deţine o calificare atestată care să-i permită 
să dezvolte activităţi agricole sau neagricole specifice zonei în care se stabilesc; 
tinerii în vârstă de până la 40 de ani care conduc singuri sau împreună cu mai mulţi 
parteneri o exploataţie agricolă, o asociaţie agricolă, o societate agricolă sau o 
societate comercială prestatoare de servicii pentru agricultură; tinerii în vârstă de 
până la 40 de ani care au în proprietate o suprafaţă de teren agricol, ferme zootehnice 
şi care au domiciliul sau doresc să se stabilească în mediul rural. 
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Prin implementarea măsurilor propuse se preconizează creşterea economică, 
dezvoltarea socială şi culturală a calităţii vieţii în mediul rural şi obţinerea unor 
efecte pozitive prin diminuarea unor fenomene care în prezent grevează viaţa 
socială. 

S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.   
Amendamentele formulate pe parcursul dezbaterilor se regăsesc în raportul 

întocmit după finalizarea dezbaterilor. 
Lucrările în şedinţă au continuat în data de 02.10.2002, începând cu orele 930. 
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a supus aprobării 

următoarea ordine de zi:  
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în 
România. 

La şedinţă participă ca invitaţi domnii: 
- Gheorghe Predilă � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Pădurilor; 
- Viorel Andronie � director în Agenţia Naţională Sanitar Veterinară; 
- Cristian Duicu - expert în cadrul Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinare; 
- Gheorghe Roman � director general al Agenţiei Naţionale de Ameliorare şi 

Reproducţie în Zootehnie; 
- Gheorghe Mărginean � profesor la Universitatea de Ştiinţe Agricole  şi 

decan al Facultăţii de Zootehnie; 
- Gheoghe Liciu � preşedinte al Asociaţiei Generale al Crescătorilor de 

Taurine; 
- Mihai Petcu � Director în Asociaţia Crescătorilor de Taurine � Rasa 

Holstein; 
- Costel Caraş � membru al Asociaţiei Crescătorilor de Taurine � proprietar 

fermă Brăneşti Ilfov. 
S-a dat cuvântul domnului Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care a prezentat motivele care au stat la baza 
elaborării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România. 

Declararea, înscrierea, identificarea, înregistrarea şi adeverirea proprietăţii 
animalelor sunt operaţiuni esenţiale pentru evaluarea activităţii din sectorul creşterii 
animalelor şi asigurarea sănătăţii acestora. Armonizarea legislaţiei româneşti din 
domeniul veterinar cu cea a Comunităţii Europene are ca scop realizarea unei 
echivalenţe autentice a măsurilor veterinare legiferate şi implementate, condiţie 
esenţială pentru promovarea unei strategii comune de protecţie a sănătăţii acestora. 

Domnul Viorel Andronie � director al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare 
arată că deţinătorii de bovine, cu excepţia transportatorilor, precum şi persoanele 
fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu bovine, trebuie să aibă o 
evidenţă la zi a bovinelor din  exploataţiile pe care le deţin şi a mişcărilor acestora, 
în care trebuie să fie înregistrate date conforme cu prevederile legislaţiei comunitare. 
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Pentru a se putea realiza oricând o trasabilitate rapidă şi clară a mişcărilor de 
animale, autoritatea veterinară centrală a României trebuie să aibă acces la aceste 
date, iar bovinele trebuie să fie identificate individual. 

Pentru a putea fi identificate, fiecare bovină trebuie să poarte la ambele urechi 
câte o marcă de identificare, alocată pentru toată durata vieţii şi trebuie să aibă un 
paşaport care însoţeşte animalul la orice mişcare a acestuia. Aceste date trebuie să 
fie conforme cu prevederile legislaţiei comunitare. 

În continuare şi-au expus punctele de vedere reprezentanţii asociaţiilor 
crescătorilor de taurine  care au precizat că până în acest moment aproximativ 
712.000 de bovine  sunt individualizate şi identificate după normele Uniunii 
Europene. Această operaţiune este declanşată de aproape 4 ani, iar fondurile utilizate 
până acum, substanţiale, au fost asigurate prin resurse proprii, precum şi dintr-un 
fond german. Operaţiunea presupune costuri mari şi doreşte ca cheltuielile 
crescătorilor de taurine să nu fie grevate şi de costurile pe care le presupune această 
operaţiune, în condiţiile în care veniturile crescătorilor  sunt ca şi inexistente din 
cauza discrepanţelor mari între preţurile produselor agricole şi cele ale produselor 
industriale. Trebuie avut grijă pentru că în ordonanţă se propun amenzi destul de 
mari.  

Domnul deputat Atilla Kelemen � Această evidenţă a fost impusă de apariţia 
şi proliferarea bolii vacii nebune. Realizările din judeţul Mureş dovedesc viabilitatea 
sistemului de individualizare. În cursul acestei săptămâni reprezentanţii ministerului 
şi ai asociaţiilor crescătorilor să se pună de acord în legătură cu soluţiile pe care să le 
adoptăm. 

Domnul deputat Octavian Sadici � Ordonanţa trebuie aprobată într-o formă 
care să fie agreată de toţi cei implicaţi. Trebuie pus accent pe calitatea produselor. 
Ce se poate întâmpla la complexele de porcine, începând cu anul 2004 când 
operaţiunea de individualizare trebuie aplicată şi la efectivele de porci. Trebuie 
lămurită chestiunea legată de rolul medicului veterinar: pe cine controlează el, dacă 
el este cel care execută lucrarea ? 

Domnul deputat Dan Rasovan � Suntem de acord că trebuie rezolvată 
acţiunea. Întreb dacă există suficienţi specialişti care să pună în practică măsurile din 
ordonanţă. Propune lărgirea ariei celor care să se ocupe de punerea în practică. Nu se 
stabileşte un termen în care să se realizeze individualizarea. Trebuie clarificată 
problema legată de abatorizare, care poate genera pretenţii în obţinerea subvenţiilor 
pe produs. 

Domnul deputat Marian Ianculescu � A studiat proiectul de lege şi are de 
formulat amendamente la unele articole. Propunem ca banii să fie asiguraţi de la 
buget, pentru a nu încărca cheltuielile crescătorilor de animale. 

Domnul deputat Zoltan Kovacs � Termenul de analiză pentru acest proiect de 
lege este foarte scurt. Propune ca dezbaterea pe articole să se realizeze săptămâna 
viitoare, după o studiere mai atentă a legii şi după consultarea şi a celor implicaţi în 
această operaţiune care are însemnătatea ei. Propune să se stabilească o perioadă de 
tranziţie, în care să se vadă efectele aplicării măsurilor. 
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Domnul deputat Ion Bozgă � Suma pentru zootehnie este mai mare în 2003. 
Banii să se suporte de la buget, pentru a nu pune o povară pentru cei care cresc 
animale. Amenzile prevăzute au valori foarte mari. Ministerul trebuie să stabilească 
modalităţile în care să se implementeze  măsurile.  

Domnul deputat Ioan Bâldea � Nu doreşte să intre în probleme de specialitate, 
îl interesează doar aspectul �tehnologic� al acţiunii. Problema nu este nouă, ea a fost 
declanşată în anii 1997-1998. În acest moment, cam 28% din acţiune este finalizată. 
Ce părere are Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în legătură cu 
corectitudinea a ceea ce s-a realizat ? Ce facem, întrerupem o activitate, o luăm de la 
capăt sau utilizăm datele căpătate, având în vedere că acţiunile realizate până acum 
au fost finanţate din fondul PHARE şi dintr-un fond german ? 

Domnul Gheorghe Predilă � Vom căuta să nu inflamăm relaţiile între 
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  şi organizaţiile profesionale. Dacă 
sunt probleme trebuie să le rezolvăm. Să analizăm totul în contextul cerinţelor, să 
găsim soluţiile aplicabile României. Nu este un act care să împovăreze fermierul.  
Vrem să elaborăm o lege bună, cu aplicativitate.   

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei propune reluarea 
dezbaterilor pe marginea acestui proiect de lege în şedinţa următoare a comisiei, 
pentru a da posibilitatea tuturor să se consulte şi în teritoriu cu cei interesaţi, încât 
forma finală să fie în interesul zootehniei româneşti şi în direcţia eforturilor de 
integrare a legislaţiei în domeniu cu cea a Uniunii Europeane.   

 
 
 

 
 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU   
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