
Parlamentul României

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

                         Bucureşti, 10.10.2001
                         Nr. 24/429

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 09 - 10.10.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 09.10. şi
10.10.2001 cu  următoarea ordine de zi:

1. Analiza instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii
personalului sanitar veterinar de stat, în unităţile prevăzute la art.30, alin.3,
din Legea sanitară veterinară nr.60/1974, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea proprietarilor
de terenuri de păşunat şi crescători de animale (avizare - PL 325/2001)

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi
    funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România

               (sesizare în fond - PL 516/2001)

La dezbaterile din cele două şedinţe au fost prezenţi toţi cei 33 deputaţi, membri
ai Comisiei.

Au participat ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor,
- domnul Lungu Mihai, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor,
- domnul Gabriel Predoi, director general al Agenţiei Naţionale Sanitar

Veterinare,
- domnul Florin Pleavă, şef serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor.
ŞedinţA a fost condusă de domnul Neacşu Ilie, preşedintele

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, care
a menţionat că, în conformitate cu cele stabilite în şedinţa anterioară se vor analiza
tarifele propuse de Ministerul Agriculturii şi ANSV, pentru activitatea de asistenţă,
inspecţie şi control sanitar.

Domnul Lungu Mihai şi domnul Gabriel Predoi au prezentat nivelurile propuse
pentru tarifele pentru activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar veterinar. Cu
acest prilej s-a menţionat că se face încă un pas în direcţia armonizării totale a
legislaţiei româneşti în domeniu cu legislaţia existentă în Uniunea Europeană. Tarifele
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propuse ţin cont de situaţia economico-financiară a unităţilor de procesare din ţara
noastră, ele fiind, la unele capitole mai mici decât cele practicate pe plan internaţional.
Dorinţa ministerului este ca noile reglementări să intre în acţiune din ianuarie 2001 şi
ca implementarea actului normativ propus să contribuie hotărâtor la asigurarea unui
control mai bun asupra celor care procesează, abatorizează produse de origine
animală. Scopul principal este asigurarea unei igiene elementare corespunzătoare,
comparabilă cu cea întâlnită în unităţi similare în ţările dezvoltate, precum şi o
evidenţiere strictă a numărului de animale şi păsări sacrificate şi a cantităţilor
procesate în unităţile de producţie. În prezent populaţia consumă produse alimentare la
preţul de cost, pentru că, din cauza constrângerilor bugetare statul nu are posibilitatea
să subvenţioneze producţia. Ordinul creează premisa ca animalele să nu poată fi
sacrificate fără avizul medicului veterinar, iar în cazul în care se va trece la
subvenţionarea producţiei sumele corespunzătoare să poată fi direcţionate corect către
crescătorii de animale. S-a apreciat că valoarea tarifelor propusă este rezonabilă,
costurile fiind încărcate cu 0,3 � 0,4% din costul total, în timp ce valoarea subvenţiilor
va reprezenta aproximativ 18% din nivelul costurilor.

Domnul Bozgă Ion - discuţiile puratate până acum au avut efect, tarifele
stabilite sunt mai aproape de realitate, este de acord cu valorile propuse.

Domnul deputat Ianculescu Marian arată că sunt agenţi economici care au forţă
de muncă angajată şi cheltuielile cu aceste taxe sunt mari, vor fi cazuri în care datorită
cheltuielilor mari, unii conducători vor fi nevoiţi să închidă unităţile.

Domnul deputat Ludovic Mardari propune ca prevederile referitoare la limitele
minime pentru tarifele aplicate unităţilor care taie animale şi păsări, precum şi pentru
cele care prelucrează produse de origine animală să fie fie eliminate, iar medicii care
supraveghează şi controlează activitatea unităţilor mari să aibă grijă şi de unităţile cu
un volum mai mic de activitate.

Domnul deputat Kelemen Atilla - cu stabilirea acestor tarife ne chinuim de ani
de zile. Am însoţit o delegaţie europeană care a controlat unităţi mici şi am văzut la
faţa locului că nu sunt în regulă, toate condiţiile. Tarifele sunt corespunzătoare, dar,
între noi trebuie să ştim că vor fi unităţi mici care vor dispărea. Nu cred că se poate
prelua dintr-o unitate mare medic veterinar pentru a controla şi în unităţi mai mici.
Aplicarea legii sanitar veterinare trebuie să fie în mâna medicului veterinar.

Domnul deputat Raşovan Dan - La carnea de porc şi cea de pasăre tarifele nu
sunt cele mai importante. Tarifele nu sunt suportabile, ele sunt europene, dar
veniturile nu sunt europene.

Domnul deputat Mihalachi Vasile, domnul Posea Petre şi domnul Ionel Adrian
subliniază necesitatea stopării haosului care există în evidenţierea sacrificărilor şi a
cantităţilor procesate şi cere ca pentru întronarea ordinii să se stabilească şi sancţiuni
destul de drastice.

Domnul deputat Nicolescu - întreabă dacă în stabilirea tarifelor a existat o bază
de calcul. Chiar dacă au fost opinii diferite, trebuie să acceptăm tarifele cu menţiunea
că ceea ce s-a trecut să fie considerate limite maxime, cel puţin pentru această
perioadă.

Domnul deputat Neacşu Ilie - actele normative aprobate în această perioadă au
scopul de a întrona ordinea în domeniul producţiei alimentare.
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Pentru a pune ordine, ministerul trebuie să stabilească şi sancţiuni drastice, care
să descurajeze evaziunea în domeniu sau nerespectarea regulilor de igienă sanitară.

Tarifele stabilite de această dată sunt corecte, mai aproape de realitate şi sunt
stabilite şi pe baza metodologiei practicate în Uniunea Europeană. Sumele încasate să
fie utilizate pentru plata personalului sanitar veterinar şi pentru dezvoltarea bazei
logistice, pentru modernizarealaboratoarelor.

În finalul şedinţei s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative
privind susţinerea proprietarilor de terenuri de păşunat şi crescători de animale.

Proiectul a primit aviz negativ.
În şedinţa din 10.10.2001 s-a dezbătut proiectul de Lege privind organizarea şi

funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România (sesizare în fond -
PL 516/2001).

Lucrările au fost conduse de domnul Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei.
Domnul Predilă Gheorghe, secretar de stat la Ministerul Agriculturii a arătat că

această lege este reclamată atât de cerinţa armonizării legislaţiei interne cu cea a
Uniunii Europene, cât şi de evoluţiile de pe piaţa românească, unde, după distrugerea
structurilor planificate de comercializare, ca urmare a introducerii noului sistem al
economiei de piaţă, producătorul agricol trebuie să cunoscă preţurile de valorificare
precum şi necesarul de pe piaţă în acest domeniu.

S-a trecut la dezbaterea textului de lege pe articole, iar pe parcursul discuţiilor
s-au formulat namendamente care se regăsesc în raportul întocmit de comisia de
specialitate.

Articolul 6, alineatul 2 a fost aprobat cu 30 de voturi pentru şi cu 3 voturi
împotrivă.

  Preşedinte,    Secretar,

Ilie NEACŞU         Alexandru PEREŞ
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