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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1, 2 şi 3 
noiembrie  2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei privind acţiunile sanitar-veterinare.  
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unui 

teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe – Ionescu - Şişeşti – Staţiunea de 
Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea municipiului Turda şi 
în administrarea consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
543/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 1 noiembrie 2011, au început la ora 900 
şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Analiza situaţiei privind acţiunile sanitar-veterinare.  
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unui 

teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe – Ionescu - Şişeşti – Staţiunea de 
Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea municipiului Turda şi 
în administrarea consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
543/2011). 
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Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Radu Roatiş Cheţan – preşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Cornelia Dancus Bilţiu – director economic, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la analiza situaţiei privind acţiunile sanitar-veterinare.  
Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei pentru agricultură 

a menţionat că problematica legată de activitatea specifică din sfera de 
activitate a ANSVSA a fost analizată periodic în comisie şi, plecând de la 
aspecte întâlnite în teritoriu, şedinţa de azi trebuie să clarifice unele 
chestiuni legate de derularea activităţilor de monitorizare, control şi 
eradicare a bolilor la animale,  de control, prevenire şi eradicare ale celor 
transmisibile de la animale la om, precum şi alte aspecte legate de această 
activitate specifică. 

Domnul deputat Marian Avram a precizat că din partea comisiei de 
agricultură au fost solicitate, în scris, o seamă de materiale pe care, până 
acum nu le-a primit. 

A arătat că România are unele probleme în derularea comerţului 
intracomunitar, din cauza menţinerii unor boli. Pesta porcină clasică şi 
bruceloza sunt bolile care-l interesează în primul rând şi a reamintit că, în 
2006, s-a întocmit un program pentru 3 ani de zile, care viza eradicarea 
unor boli şi demonstrează că, în România, aceste boli au fost eradicate.  

Din punctul domniei sale de vedere, sarcinile pe care autoritatea le-a 
avut au fost deosebit de grele, de mare responsabilitate, iar serviciile 
veterinare trebuie să fie puse la punct.  

A precizat că în ce priveşte leucoza şi anemia infecţioasă mai este 
ceva de lucru şi a cerut precizări legate de intervenţia reprezentanţilor 
ANSVSA Brăila pentru returnarea cailor din Delta Dunării.  

De asemenea, a cerut date legate de repartizarea fondurilor băneşti pe 
direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a banilor pentru investiţii, pentru că 
sunt diferenţe legate de repartizarea pe judeţe. 
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În ce priveşte rabia a arătat că programul strategic şi ceea ce s-a 
transmis la Ministerul Finanţelor Publice trebuie cunoscut din timp, pentru 
că programul de eradicare a bolilor să-şi regăsească şi corespondentul în 
plan financiar.  

Domnia sa a cerut ca în discuţiile pe care reprezentanţii ANSVSA le 
vor avea cu reprezentanţii crescătorilor de animale să fie clarificate 
problemele legate de varianta agreată în legătură cu acţiunile de 
identificare.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a arătat că foarte mulţi ani, 
producătorii agricoli au avut de înfruntat concurenţa neloială a 
producătorilor din afară. Acestei concurenţe i s-a  adăugat şi concurenţa 
producătorilor interni, care nu au fost obligaţi să se autorizeze, după 
momentul aderării. 

A cerut ca fiecare producător de produse animaliere, indiferent de 
regiune, de structura capitalului să fie obligat să respecte normele în 
vigoare.  

A arătat că, din cauza concurenţei neloiale, investiţiile au de suferit.  
În continuare, domnul Radu Roatiş Cheţan, preşedintele ANSVSA, a 

prezentat o informare detaliată în legătură cu activităţile instituţiei pe care o 
conduce. 

În vederea supravegherii statusului de sănătate al efectivelor de 
animale au fost planificate actiuni de prelevare de probe in vederea 
analizarii acestora in laborator. 

Pâna la sfârşitul trimestrului III 2011, au fost examinate 9 608 410 
probe în cele 42 Laboratoare Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, realizându-se un procent 
de 54,04% din totalul propus. 

Programul de supraveghere şi eradicare a tuberculozei bovine a fost 
elaborat în concordanţă cu prevederile Directivei Comisiei 64/432/EEC, 
transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În ultimul an, incidenţa tuberculozei la bovine a înregistrat o scădere 
semnificativă. În perioada 2001 – 2010, procentul de infecţie cu 
Mycobacterium tuberculosis a efectivelor de bovine din România este sub 
0,2%. Media procentului de infecţie cu tuberculoză la efectivul total de 
bovine, în perioada 1996 – 2005, a fost de 1,18%.  
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În anul 2011, au fost planificate pentru testare, (prin test unic şi 
comparativ simultan), un număr de 2 156 088 bovine. Până la data de 
30.09.2011 au fost testate un număr de 1 296 426. Acţiunea a fost realizată 
în procent 60,12%. În urma acţiunilor de supraveghere, au fost depistate 
238 de bovine cu rezultate pozitive la tuberculoza bovină. 

Până în prezent, au fost eliminate prin tăiere un număr de 219 bovine, 
iar 19 sunt în curs de evaluare în vederea întocmirii dosarelor de 
despăgubire. 

A menţionat că acţiunea de supraveghere pentru tuberculoza bovină 
este în curs de desfăşurare. 

Programul de supraveghere şi eradicare a leucozei enzootice bovine a 
fost elaborat în concordanţă cu prevederile Directivei Comisiei 
64/432/EEC, transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Urmare a acţiunilor de control şi eradicare susţinute, în anul 2010 s-a 
realizat calificarea exploataţiilor oficial libere de leucoză enzootică bovină, 
în procent de 95%.  

În anul 2011, au fost planificate pentru testare un număr de 1 347 160 
bovine (reprezentând animalele peste 24 de luni). Până la data de 
30.09.2011 au fost testate un număr de 1 196 560. Acţiunea a fost realizată 
în procent 88,82%. 

Până în prezent au fost eliminate prin tăiere un număr de 1 803 
bovine depistate ca infectate, iar 3 188 sunt în curs de evaluare în vederea 
întocmirii dosarelor de despăgubire.  

Se cuvine menţionat că un număr mare de bovine pozitive la testele 
efectuate pentru leucoza ennzootică bovină îl deţine judeţul Tulcea (2 206 
şi 74 focare), din cauza modului particular de creştere al animalelor în zona 
Deltei Dunării.  

Anemia infecţioasă ecvină este o boală care se află în plin proces de 
eradicare, urmând un program special. Astfel, pe parcursul ultimilor ani 
efectivul total de ecvidee a fost în continuă scădere. 

Faţă de anul 2010, când s-au diagnosticat 3 538 ecvidee cu AIE (din 
562 350 animale testate), în anul 2011 până la 15 octombrie s-au 
diagnosticat cu AIE 2 727 ecvidee (din 526 912 animale testate). În 
concluzie, incidenţa bolii nu a scăzut semnificativ, dar a fost intensificată 
activitatea de eliminare a acestora din efectiv. 
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Pentru accelerarea programului de eradicare a AIE, în luna octombrie 
a fost elaborat un ordin (Ordinul nr. 48/2011 prin care a fost modificat 
punctul 1.29. al Capitolului 1 din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 17/2011) care 
urmăreşte două deziderate:  

- judeţele care nu au finalizat testarea serologică pentru 
diagnosticarea anemiei infecţioase ecvine să finalizeze această acţiune, 
până la data de 30 noiembrie 2011; 

- să permită ca, în localităţile în care a evoluat anemia infecţioasă 
ecvină în anul 2011, toate ecvideele din exploataţiile nonprofesionale, cu 
vârsta de peste 6 luni din localitatea respectivă să fie supuse unui nou test 
Coggins în luna noiembrie 2011, numai după eliminarea ecvideelor 
pozitive. 

Pentru accelerarea programului de eradicare a AIE au avut loc 
întâlniri şi grupuri de lucru prin care s-au stabilit proceduri de completare a 
programului de supraveghere pentru anul 2011 şi strategia pentru anul 
2012. 

În judeţele în care s-au întâmpinat greutăţi în eliminarea animalelor 
anemopozitive, pentru derularea în bune condiţii a programului de 
eradicare, s-a dispus convocarea Centrelor Locale pentru Combaterea 
Bolilor (C.L.C.B.) şi a Unităţii Locale de Sprijin, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 modificată de Legea nr. 
1/2008. 

La sfârşitul anului 2010 a avut loc misiunea FVO nr. 8822/2010 „de 
evaluare a controalelor din domeniul sănătăţii animalelor în cadrul 
comerţului intracomunitar cu ecvine „ în cursul căreia, faţă de 5 judeţe 
programate, au fost inspectate 9 judeţe.  

Încă de la şedinţa de închidere, şeful misiunii a apreciat că eradicarea 
anemiei infecţioase în România este prioritară şi că autoritatea veterinară 
centrală a făcut eforturi deosebite pentru eradicarea AIE şi ridicarea 
restricţiilor impuse prin Decizia nr. 346/2010/UE. 

În luna septembrie a acestui an, ANSVSA a transmis planul de 
acţiune la recomandările raportului misiunii, care în mare parte a fost 
apreciat ca fiind corespunzător. 

Programul de supraveghere şi combatere al rabiei la vulpe în 
România, pentru anul 2011, a fost aprobat prin Decizia CE nr.712 din 
2010, cu aplicare pe întreg teritoriul naţional şi pentru o valoare maximă de 
5 milioane EURO, fiind cofinanţat de către Uniunea Europeană cu 75% din 
această sumă.  
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Deoarece Hotărârea de Guvern nr. 55/2008 pentru aprobarea 
Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea 
turbării la vulpe în România prevede pentru anul 2011 vaccinarea 
antirabică a vulpilor în 16 judeţe, Programul transmis către Comisia 
Europeană a fost modificat în consecinţă. 

Deoarece vaccinarea împotriva rabiei trebuie extinsă la tot teritoriul 
ţării, în scurt timp, se va proceda la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 
55/2008, pentru a cuprinde prevederi care să permită extinderea 
programului.  

Prima campanie de vaccinare din anul 2011 s-a desfăşurat în perioada 
mai - iunie, utilizându-se distribuţia aeriană a 1844729 momeli şi 
distribuţia manuală a 25.000 momeli în 16 judeţe din România, pornind de 
la graniţa cu Serbia, Ungaria, o parte din graniţa cu Ucraina şi până la 
bariera naturală reprezentată de lanţul munţilor Carpaţi. 

Costurile pentru achiziţia de momeli vaccinale au fost de aprox.: 
448.735 EURO şi pentru distribuţia aeriană de aprox. 99.523 EURO, la 
care se adaugă costurile de laborator şi costurile aferente plăţii gestionarilor 
fondurilor de vânătoare pentru transportul vulpilor împuşcate către 
laboratoarele judeţene. 

La 45 de zile după vaccinare, au început vânători de control la vulpi 
pentru determinarea eficienţei vaccinării antirabice. Rezultatele de 
laborator obţinute până în prezent sunt asemănătoare cu rezultatele altor 
state membre după prima campanie de vaccinare antirabică.  

Conform Programului şi a Hotărârii de Guvern nr. 55/2008, a doua 
campanie de vaccinare la vulpi ar fi trebuit să debuteze la 1 octombrie 
2011. Datorită unor cerinţe de plăţi suplimentare ale furnizorului de servicii 
de distribuţie, campania de toamnă încă nu a demarat. 

Programul strategic de vaccinare profilactică a câinilor şi pisicilor cu 
proprietar: a fost modificat în anul 2011 faţă de anii anteriori, prin 
introducerea carnetului de sănătate la fiecare animal vaccinat antirabic şi 
identificat pe baza semnalmentelor personale şi ale coordonatelor 
proprietarului; în acest scop a fost emis Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A 
nr. 48/2011 care a modificat Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A nr. 
17/2011. 

Conform programului strategic, perioada de desfăşurare a campaniei 
anuale de vaccinare antirabică la căini şi pisici este cuprinsă în intervalul 
octombrie – decembrie 2011. 
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Viziunea A.N.S.V.S.A pentru programul strategic 2012 în domeniul 
combaterii şi eradicării rabiei: 

- se va trece la vaccinarea antirabică la vulpi pe tot teritoriul naţional, 
în două campanii, de primăvară şi de toamnă; 

- se va menţine vaccinarea antirabică la câinii şi pisicile cu proprietar; 
- se are în vedere elaborarea unei strategii naţionale de monitorizare a 

câinilor fără stăpân în raport cu rabia. 
Conform statisticilor oficiale, în România există 4 683 138 de porcine 

domestice, din care 1 663 209 sunt crescute în 317 exploataţii comerciale 
industriale înregistrate sanitar veterinar, situaţie comparabilă cu sistemele 
industrializate ale producţiei de porci din alte state membre. La această 
dată, în 1 229 399 milioane de exploataţii non-profesionale, aşa numitele 
gospodării ale populaţiei de la sate, sunt crescute pentru consum propriu, 
familial, 3 019 929 porcine.  
        În ceea ce priveşte porcii mistreţi, pe teritoriul României trăiesc 63916 
mistreţi, repartizaţi neuniform în 2154 fonduri de vânătoare. În mod 
obişnuit, densitatea mistreţilor este de sub 1 animal per km2.  

 Din luna octombrie 2007, până în prezent, nu a mai fost diagnosticată 
prezenţa virusului pestei porcine nici la porcinele domestice, nici la 
mistreţi. 

În vederea combaterii şi eradicării bolii de pe teritoriul ţării, începând 
cu anul 2007, România a elaborat programe de monitorizare, control şi 
eradicare a PPC, aprobate anual de Comisia Europeană, care au inclus: 

- un plan pentru vaccinarea de urgenţă a porcinelor domestice din 
marile exploataţii comerciale industriale înregistrate sanitar veterinar, cu 
vaccin marker aplicat până în luna aprilie anul 2008; 

- un plan pentru vaccinarea de urgenţă a porcinelor domestice din 
exploataţiile non-profesionale cu vaccin viu atenuat convenţional, în anii 
2006 ( decembrie), 2007, 2008, 2009; 

- planul pentru eradicarea PPC la mistreţi.  
 Ca rezultat al supravegherii realizate, în anul 2011 situaţia 

epidemiologică privind PPC în România este uniformă la nivelul tuturor 
regiunilor administrative, PPC nemaifiind confirmată din 2007. 

România a solicitat, în 15.09.2011, modificarea programului de 
monitorizare, control şi eradicare a pestei porcine clasice pe anul 2011 şi 
2012, urmărind astfel întărirea sistemului de supraveghere a exploataţiilor 



 8

comerciale, a curţilor cu porci domestici şi a mistreţilor din jurul târgurilor 
de animale vii, precum şi în zonele de frontieră cu ţările terţe vecine. 

În perioada 18-22 iulie 2011 a avut loc Misiunea DG(SANCO) 2011-
6046 având ca obiect auditul sistemului canalizat de producere a cărnii de 
porc în România, destinată punerii pe piaţa Uniunii Europene. 

Evaluarea Misiunii DG(SANCO) 2011-6046 a concluzionat că 
sistemul canalizat propus de producere a cărnii de porc se poate aplica cu 
condiţia ca autorităţile române să pună la punct un plan de acţiune care să 
redreseze deficienţele. Prima recomandare efectuată de către inspectorii 
FVO a fost aceea de a se reevalua Programul naţional de monitorizare şi 
control al PPC astfel încât să se asigure că acesta poate îndeplini obiectivul 
de a demonstra că România este indemnă de PPC. 

Conform infogramelor primite de la Reprezentanţa Permanentă a 
României la UE, Bruxelles, deschiderea pieţei pentru carnea românească 
este în măsură să stimuleze toţi producătorii români să realizeze investiţiile 
necesare şi să corespundă integral standardelor europene. 

La solicitarea Directoratului General pentru Sănătate şi Consumatori 
al Comisiei Europene, România va trebui să transmită acestora la sfârşitul 
lunii Octombrie un raport intermediar şi un raport final la sfârşitul lunii 
noiembrie privind implementarea programului de monitorizare şi control al 
PPC, având în vedere faptul că acest program se va desfăşura în perioada 
octombrie-noiembrie. 

Modificările aduse strategiilor şi programelor PPC ale României 
pentru ultimul trimestru al anului 2011 şi pentru anul 2012, ca urmare a 
recomandărilor şi concluziilor din raportul Misiunii de audit 2011-6046 
efectuată în România în perioada 18 - 22 iulie 2011 au necesitat un volum 
de muncă substanţial pentru autoritatea veterinară competentă centrală şi 
autorităţile competente veterinare teritoriale. Astfel, eforturi deosebite au 
fost făcute pentru o corelare cât mai adecvată a acţiunilor tehnice propuse 
în programe în raport cu aspectele financiare, în condiţiile în care noile 
strategii recomandate implică şi costuri administrative şi financiare mai 
ridicate. 

Programarea realizării programului de monitorizare şi control al PPC 
a avut ca finalitate estimarea un număr de 158356 probe pentru examene 
serologice, probe ce vor trebui să fie recoltate şi analizate în perioada 
octombrie - noiembrie 2011, pentru a demonstra faptul că România este 
liberă de PPC. Din datele avute de la direcţiile tehnice a rezultat faptul că 
stocurile de materialele aferente analizei probelor pentru realizarea 
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programului în acest moment sunt insuficiente pentru a face faţă acestei 
provocări şi astfel ne aflăm în imposibilitatea analizării probelor ce se află 
deja în stocul IDSA şi LSVSAJ acreditate .  

Având în vedere aceste probleme, se impune găsirea unei soluţii de 
către structurile economice prin care probele ce au fost, sunt şi vor fi 
recoltate în perioada octombrie-noiembrie pentru a demonstra că în acest 
moment virusul PPC nu circulă în România, să fie analizate, de acest lucru 
depinzând aprobarea sistemului canalizat şi pe viitor recunoaşterea oficială 
a României ca ţară liberă de pesta porcină clasică .    

In privinţa supravegherii pestei porcine clasice, la data de 30 
septembrie 2011, din programul de 115 043 de teste, a fost realizat un 
număr de 75 108 teste (60,06%), iar din programul de 16 906 mistreţi 
vaccinaţi, au fost vaccinaţi 7 016 mistreţi (26,06%). 

Programul de supraveghere si vaccinare în privinţa pestei porcine 
clasice continuă în trimestrul IV 2011. 

În încheierea dezbaterii, domnul preşedinte Radu Roatiş Cheţan a 
răspuns întrebărilor formulate.  

 În ziua de 1 noiembrie 2011, la sediul Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice s-a desfăşurat o 
întâlnire între membrii Comisiei pentru agricultură şi o delegaţie irakiană 
condusă de  domnul Jameel Sulaiman Haider, Ministrul Agriculturii şi 
Resurselor Hidrologice din Regiunea Kurdistan.  

În cadrul întâlnirii au fost reliefate posibilităţile de cooperare între 
partea română şi partea irakiană în domeniul dezvoltării sistemelor de 
îmbunătăţiri funciare şi în domeniul creşterii producţiilor agricole şi al 
industrializării acesteia.  

Domnul Jameel Sulaiman Haider, ministrul  agriculturii şi resurselor 
hidrologice, a mulţumit în numele delegaţiei irakiene pentru ospitalitate şi a 
arătat că Regiunea Federală a Kurdistanului, recunoscută din 2003, are un 
parlament, guvern şi alte instituţii oficial recunoscute, precum şi un plan de 
dezvoltare  a regiunii cu un buget propriu. 

Necesităţile de dezvoltare a acestei zone au creat şi oportunităţi 
deosebite pentru ca firmele străine să meargă şi să investească în Irak sau 
să participe la licitaţii pentru a prelua lucrări în această zonă.  

Domnia sa şi-a exprimat dorinţa ca relaţia bilaterală între 
Parlamentele celor două ţări să se dezvolte şi să existe o legătură directă 
între comisia de agricultură a Camerei Deputaţilor şi Comisia de 
agricultură a Parlamentului din Republica Federală a Kurdistanului irakian. 
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A precizat că zona pe care o reprezintă a fost în anii 1970-1980 una 
reprezentativă pentru agricultură, dar, din cauza războiului cu Iranul şi a 
tulburărilor ulterioare, condiţiile pentru a face o agricultură performantă au 
fost diminuate.  

Şi-a exprimat dorinţa ca relaţiile care au existat cu România să fie 
reluate, în interesul ambelor părţi, care pot şi trebuie să valorifice 
oportunităţile şi experienţa existente şi să contribuie la dezvoltarea 
economică a ambelor părţi.  

Domnul deputat Stelian Fuia a arătat că, după 20 de ani de la 
evenimentele din 1989, poate afirma că tranziţia este un proces destul de 
greu, de la dictatură la democraţie.  

Reformele care au fost puse în practică în România au dus la 
retrocedarea terenurilor agricole, la reconfigurarea exploataţiilor agricole, 
dar şi la o scădere a eficienţei activităţii în agricultură. 

Domnia sa a arătat că există un număr de exploataţii destul de mare, 
care duce la divizarea capacităţilor de producţie, dar există programe şi 
fonduri puse la dispoziţie care să conducă la creşterea eficienţei agricole, la 
consolidarea fermelor,  la stabilirea tinerilor la sate şi la o mai bună 
cooperare a tuturor factorilor implicaţi în producţia agricolă. 

În prezent, schimbările prin care trece agricultura românească au 
darul de a creşte eficienţa şi calitatea activităţii din agricultură, precum şi 
capacitatea structurilor agricole de a face faţă schimbărilor climatice, care 
au un efect puternic asupra structurii culturilor şi a eficienţei activităţii.  

Adaptările la noile condiţii au scopul de a menţine şi dezvolta 
producţiile agricole, pentru asigurarea securităţii alimentare şi diminuarea 
efortului financiar determinat de importurile de produse alimentare.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 noiembrie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unui 
teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe – Ionescu - Şişeşti – Staţiunea de 
Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea municipiului Turda şi 
în administrarea consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
543/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
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- domnul Liviu Octavian Bumbu - secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe – Ionescu 
- Şişeşti – Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea 
municipiului Turda şi în administrarea consiliului Local al Municipiului 
Turda, judeţul Cluj (PL.x 543/2011). 

Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte ASAS, a arătat că există o 
aprobare pentru cedarea celor 24 ha de la Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea municipiului Turda şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj. 

Domnul deputat Stelian Fuia a arătat că există o seamă de nereguli în 
ceea ce priveşte utilizarea, de către staţiunile de cercetare, a terenurilor 
agricole pe care le au în proprietate, în sensul că multe dintre ele, în ciuda 
calităţii deosebite a solului, sunt arendate unor societăţi, în loc să fie 
exploatate de către unităţile de cercetare.  

Domnul deputat Marian Avram a arătat că la Turda organele locale au 
ştiut să administreze foarte bine obiectivele aflate în teritoriu şi a cerut ca şi  
ASAS să aibă în vedere gestionarea celor 26.000 de hectare pe care le are 
la dispoziţie. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a reamintit de rugămintea sa care 
se referă la necesitatea redării în circuitul agricol a unei suprafeţe egale de 
teren. 

S-a propus amânarea analizei cu două săptămâni. Propunerea de 
amânare a fost aprobată în unanimitate.  

Domnul deputat Toader Stroian a cerut ca în comisie să se realizeze o 
dezbatere în legătură cu activitatea desfăşurată de ASAS şi o altă analiză cu 
activitatea Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 noiembrie 2011, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unui 
teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe – Ionescu - Şişeşti – Staţiunea de 
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Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea municipiului Turda şi 
în administrarea consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
543/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe – Ionescu 
- Şişeşti – Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea 
municipiului Turda şi în administrarea consiliului Local al Municipiului 
Turda, judeţul Cluj (PL.x 543/2011). 

Domnul deputat Vasile Mocanu a arătat că în comisie s-a stabilit că 
nu se va mai da pământ arabil să se construiască pe el. A precizat că nu va 
vota pentru acest proiect de lege şi a cerut să fie  invitat şi primarul 
municipiului Turda, care să susţină proiectele pe care să le deruleze în acea 
zonă.  

Membrii comisiei au hotărât amânarea, pentru două săptămâni, a 
analizei pe acest subiect.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU     
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