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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 22 şi 23 aprilie  2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
în zilele de 22 şi 23 aprilie 2009, având următoarea ordine de zi 
aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii 169/1997 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 340/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; Pl.x 212/ 2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, 
ovinelor şi caprinelor (raport; PL.x 58/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină Veterinară  
(raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; Pl.x 71/ 2007). 

 



Lucrările şedinţei din data de 22 aprilie 2009  au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii 169/1997 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 340/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; Pl.x 212/ 2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, 
ovinelor şi caprinelor (raport; PL.x 58/2009). 
  Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ion Secelean – vicepreşedinte, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Cătălin Teodorescu – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;  
 - doamna Iulia Cohen – consilier, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 

dr.Valeriu Tabără, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 

pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii 169/1997 (Pl.x 340/2008). 

Domnul deputat Ion Tabugan a cerut amânarea analizei, 
pentru ca, în subcomisia pentru silvicultură a comisiei să se 
finalizeze analiza care priveşte eventualele urmări ale aplicării 
prevederilor cuprinse în proiectul de lege.  
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S-a hotărât ca anliza să fie reluată într-o şedinţă din 
săptămâna viitoare. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl.x 212/ 
2008). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a făcut unele aprecieri în 
legătură cu necesitatea elaborării acestui proiect de lege. Domnia 
sa a menţionat că, din punct de vedere al dreptului comunitar, 
prezentul demers legislativ cade sub incidenţa reglementărilor 
statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate Politicii europene 
din domeniul protecţiei mediului înconjurător, în segmentul 
legislativ – spaţiul, mediul şi resursele naturale, sectorul – 
Conservarea faunei şi florei. 

La nivelul dreptului comunitar primar, în cuprinsul 
Tratatului de la Amsterdam, se constată existenţa unor dispoziţii 
distincte ce reglementează această problematică. Potrivit art.174, 
statele membre trebuie să aibă în vedere un nivel ridicat de 
protecţie a mediului înconjurător, urmărind unele obiective 
determinate, cum ar fi: conservarea, protejarea şi ameliorarea 
calităţii mediului, protecţia măsurilor destinate să facă faţă 
problemelor regionale sau planetare ale mediului.  

Din analiza iniţiativei legislative supusă avizării, prin 
prisma celor expuse mai sus, se relevă faptul că aceasta, deşi nu 
preia nicio dispoziţie comunitară de drept derivat, se înscrie în 
principiile fundamentale ale dreptului comunitar originar şi nu 
contravine dispoziţiilor acestora. La nivelul Uniunii Europene, nu 
există norme comunitare de drept derivat, specifice pentru 
protecţia solului, respectiv pentru a proteja o resursă practic 
neregenerabilă de interes comun pe întreg teritoriului Comunităţii 
Europene, iar în lumina acestor considerente, subliniem că se 
simte nevoia statelor membre conform principiului subsidiarităţii 
(măsurile luate pentru prevenirea degradării solului sunt lăsate la 
latitudinea statelor membre, iar particularităţile locale şi regionale 
pot fi integral luate în considerare). 

Pentru a preveni şi a proteja calitatea solului la nivelul 
Uniunii Europene, Comisia Europeană a elaborat la data de 
22.09.2006, la Bruxelles, Comunicarea intitulată „Strategie 
tematică pentru protecţia solului” (COM (2006) 0231 final), cât şi 
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„Evaluarea impactului strategiei tematice pentru protecţia solului” 
(SEC (2006) 0620), conform căreia, îşi exprimă opinia că ar fi 
necesară adoptarea unei directive-cadru în domeniul protecţiei 
solului, având în vedere rolul important pe care îl are solul în 
abordarea unor provocări internaţionale, deşertificarea, eroziunea, 
inundaţiile şi alunecările de teren, precum şi în asigurarea unei 
producţii alimentare sigure şi în cantităţi suficiente, a unui volum 
suficient de apă curată şi a păstrării patrimoniului cultural 
european şi a peisajelor europene.  

Acestui sector i se acordă, actualmente, un loc prioritar 
printre interesele politicii de mediu a Uniunii Europene, justificat 
de tendinţa de echilibrare a balanţei dintre latura comercială şi cea 
necomercială (protecţia mediului, conservarea şi instituirea 
sistemului de protecţia a solului) a Politicii de protecţie a 
mediului înconjurător. 

Domnul deputat Victor Surdu a apreciat că proiectul de lege 
analizat are o anume complexitate şi a cerut ca timpul acordat 
dezbaterii să fie pe măsura importanţei şi complexităţii 
problematicii abordate. De aceea, a cerut ca analiza să fie reluată 
într-o şedinţă viitoare.  

Domnul deputat Mihai Banu a considerat necesară apariţia 
legii şi a precizat că această lege, dacă va trebui să fie aplicată, va 
avea nevoie şi de structurile administrative care să se ocupe de 
aceasta,  chestiune care trebuie lămurită odată cu dezbaterea 
proiectului de lege. De asemenea, domnia sa a cerut o corelare 
precisă a prevederilor de lege cu cerinţele ştiinţifice ale utilizării 
solului şi cu obligativitatea respectării normelor de mediu.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut o amânare a 
analizei şi a considerat că este necesară şi consultarea altor 
organisme, cum este Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Ministerul Finanţelor Publice pentru că mare parte dintre lucrările 
care se vor executa reclamă finanţare de la buget, iar sursele de 
finanţare trebuie precizate.  

Domnul deputat Marian Avram a considerat că există, în 
prezent, o lipsă de reglementare în ceea ce priveşte utilizarea şi 
protecţia solului. În toate ţările civilizate există reglementări. A 
considerat că retrimiterea la alte comisii a proiectului de lege va 
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avea consecinţe în ceea ce priveşte încadrarea în termenul de 
dezbatere şi aprobare al legii.  

Domnia sa a atras atenţia în legătură cu substanţele chimice 
care s-au utilizat şi care au avut influenţe asupra solului şi a 
considerat că o atenţie aparte trebuie acordată substanţelor şi 
compuşilor chimici care vor mai putea fi utilizaţi în viitor. 

Domnul Ion Seceleanu, vicepreşedinte A.S.A.S., a făcut 
unele precizări în legătură cu o seamă de amendamente propuse. 

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. a 
cerut amânarea analizei şi reluarea acesteia într-o şedinţă 
următoare, pentru clarificarea unor aspecte care s-au ridicat în 
cursul dezbaterilor de până acum. 

S-a propus amânarea dezbaterii pe această temă şi reluarea 
ei în termen de 3 săptămâni. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, 
ovinelor şi caprinelor (PL.x 58/2009). 

Domnul deputat Marian Avram a prezentat principalele 
reglementări din proiectul de lege de aprobare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.121/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2003 
privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi 
caprinelor. 

Noutatea intervenţiei constă în introducerea unor dispoziţii 
potrivit cărora identificarea, înregistrarea şi mişcarea ovinelor, 
caprinelor şi suinelor în Sistemul Naţional de Identificare şi 
Înregistrare a Animalelor să se realizeze de către medicii 
veterinari de liberă practică, în temeiul unui contract de servicii 
încheiat între aceştia şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, în condiţiile prevăzute de lege.   

Totodată, pentru exploataţiile comerciale industriale de 
suine, autorizate şi/înregistrate sanitar-veterinar, aplicarea 
crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor şi înregistrarea suinelor din 
exploataţiile comerciale industriale de suine urmează să se 
efectueze şi să se suporte financiar, de către proprietarii acestora. 
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Domnia sa a precizat că suma care poate fi economisită de 
la bugetul de stat se situează în jurul a 2 milioane euro anual. 

Domnul Cătălin Teodorescu, vicepreşedinte al 
A.N.S.V.S.A. a precizat că sumele care se cheltuiau pentru aceste 
operaţiuni de identificare în exploataţiile de tip industrial 
reprezintă aproximativ 25% din totalul sumelor utilizate pentru 
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că a existat un 
interes destul de mare pentru controalele în acest domeniu.  

Problemele nu se rezolvă în totalitate, pentru că mai rămân 
proprietarii reuniţi în asociaţiile de producători.  

A menţionat că va vota pentru aprobarea proiectului de lege 
de aprobare a ordonanţei de urgenţă.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a precizat că va vota 
pentru aprobarea proiectului de lege, deoarece crede că astfel se 
corectează un act normativ care a servit în mai mare măsură unele 
interese personale. A cerut ca reprezentanţii A.N.S.V.S.A. să 
prezinte o situaţie cu ce s-a întâmplat din 2003 până acum, 
perioadă în care s-au cheltuit sume importante de bani, fără a fi 
necesare astfel de cheltuieli. A apreciat că s-au cheltuit bani de la 
buget în mod nejustificat, că vinovaţii, după opinia sa nu vor fi 
traşi la răspundere, cu toate că în perioada menţionată sunt 
milioane de crotalii care au fost plătite, dar care nu se regăsesc în 
activitatea practică. 

Domnul deputat Marian Avram a arătat că o anchetă în acest 
sens ar duce la descoperirea adevăraţilor vinovaţi, adică direct la 
sursa acestor nereguli şi singura soluţie ar fi o modificare 
legislativă care să elimine unele anomalii şi interesele unor cadre 
din instituţiile implicate în derularea acestor operaţiuni. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a cerut o situaţie de la 
A.N.S.V.S.A. cu privire la aspectele semnalate şi a considerat că 
este necesară o analiză viitoare în legătură cu activitatea de care 
răspunde A.N.S.V.S.A.  A cerut conducerii instituţiei să prezinte 
o viziune concretă a ceea ce înseamnă identificarea  şi 
înregistrarea efectivelor de animale, pentru a alege soluţia cea mai 
bună. 

În legătură cu contractele încheiate până acum în acest 
domeniu,a cerut ca acestea să fie prezentate la comisie, care să 
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cunoască direct modul în care s-au încheiat şi derulat acestea, 
pentru că în legătură cu unele planează o serie de bănuieli în 
legătură cu legalitatea desfăşurării lor.                                                              

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 aprilie 
2009, începând cu ora 900. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină Veterinară  
(raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; Pl.x 71/ 2007). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca 
invitat a participat domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină 
Veterinară  (Pl.x 71/2007). 

În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei pentru 
clarificarea aspectelor privind implicaţiile financiare ale 
prevederilor din proiectul de lege.  

 
 
 

 Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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