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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 29, 30 septembrie şi  

1 octombrie 2009 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29, 
30 septembrie şi 1 octombrie 2009, având următoarea ordine de zi 
aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului  (raport; Pl.x 405/2009).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 
408/2009).  

Lucrările şedinţei din data de 29 septembrie 2009 au început 
la ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului  (raport; Pl.x 405/2009).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 
408/2009).  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen 
Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Dumitru Ion, Fuia Stelian, 
Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, 
Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu 
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Tabugan Ion, 
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. Au absentat, motivat, domnul deputat 
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Victor Raul Soreanu Surdu şi domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 
aflat în delegaţie externă.  

 Ca invitaţi au participat: 
 - domnul Gică Duţă  – subsecretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
 - domnul Gheorghe Neaţă – director general, Agenţia 

Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Valeriu 

Andrei Steriu, vicepreşedinte al comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului  (Pl.x 405/2009).  

Domnul deputat Vasile Mocanu, în calitate de iniţiator, a 
prezentat expunerea de motive, şi a precizat că toxicitatea 
substanţelor chimice utilizate pentru o capacitate de producţie mai 
mare de 5 milioane tone/ha şi amplasarea activităţilor ce se 
desfăşoară pe suprafeţe întinse semnalează o parte din deteriorările 
majore ale factorilor de mediu (apă, aer, sol, subsol, floră şi faună), 
între care menţionăm: 

 decopertarea zonei, urmată de deşertificare sau 
transformarea în lacuri nocive; 

 depozitarea sterilului pe suprafeţe mari, urmată de pericolul 
alunecărilor;  

 suprafeţe de păduri tăiate în ras, urmată de deşertificarea 
zonei; 

 poluarea apelor din râuri; 
 acumularea substanţelor periculoase în plante, organisme 

acvatice şi mamifere. 
Având în vedere consecinţele distrugătoare pentru mediu şi 

om, a propus ca pentru activităţile miniere, care folosesc substanţe 
periculoase, cu capacităţi de producţie mai mari de 5 milioane to/an 
şi cu populaţie mai mare de 1000 ha, aprobarea să se promoveze 
prin lege. 

Au urmat dezbateri. 
Au luat cuvântul domnii deputaţi Marian Avram, Ion Dumitru, 

Tinel Gheorghe, Corneliu Olar.   
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Domnul deputat Ion Tabugan a cerut amânarea pentru o 
săptămână a analizei, pentru a realiza o analiză reală cu cei de la 
mediu.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 septembrie 
2009, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului  (raport; Pl.x 405/2009).  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. Kelemen 
Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Dumitru Ion, Fuia Stelian, 
Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, 
Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu 
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A 
absentat, motivat, domnul deputat dr.Valeriu Tabără, aflat în 
delegaţie externă.  

 Ca invitat a participat domnul Gică Duţă  – subsecretar de 
stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Valeriu 
Andrei Steriu, vicepreşedinte al comisiei.  

Au continuat dezbaterile asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului  (Pl.x 405/2009). După 
finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei, pentru şedinţa 
de săptămâna viitoare. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 18 voturi pentru amânare şi 8 voturi împotriva amânării.  

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 1 octombrie 
2009, începând cu ora 930.  Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 
408/2009).  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. Kelemen 
Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Dumitru Ion, Fuia Stelian, 
Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, 
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Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu 
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  A 
absentat, motivat, domnul deputat dr.Valeriu Tabără, aflat în 
delegaţie externă.  

 Ca invitaţi au participat: 
 - domnul Gică Duţă  – subsecretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
 - domnul Gheorghe Neaţă – director general, Agenţia 

Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Valeriu 

Andrei Steriu, vicepreşedinte al comisiei.  
Domnul Gheorghe Neaţă, director general al ANARZ a 

prezentat punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea 
propunerii legislative. 

Pentru aplicarea eficientă a măsurilor specifice de control şi 
eradicare a unor boli ale animalelor care constituie un pericol pentru 
sănătatea populaţiei şi produc pagube economice importante, este 
necesar controlul strict al circulaţiei animalelor prin identificarea şi 
înregistrarea acestora.  

Trasabilitatea produselor şi a animalelor, până la ferma de 
origine, se poate realiza numai în condiţiile în care animalele sunt 
identificate şi înregistrate conform cerinţelor veterinare. 

Identificarea animalelor constituie instrumentul cel mai 
important în supravegherea statusului de sănătate a populaţiei de 
animale, efectuarea acţiunilor prevăzute în Programul de 
supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de 
prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a 
mediului şi controlul cheltuielilor bugetare destinare efectuării 
acestor acţiuni.  

De asemenea, identificarea şi înregistrarea animalelor 
constituie garanţia derulării importului/exportului din/în ţări terţe şi 
a comerţului intracomunitar. 

Ca urmare, rolul de autoritate competentă trebuie să rămână la 
autoritatea însărcinată cu controalele veterinare, care trebuie să 
creeze baza de date electronică şi să elibereze paşapoartele 
animalelor. Aceste atribuţii nu pot fi transferate la ANARZ. 
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Domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte al ANSVSA, a arătat 
că în Uniunea Europeană identificarea este realizată de crescătorii 
de animale.  

În această etapă, ANSVSA trebuie să se ocupe de identificare, 
care trebuie realizată ca o garanţie a bunei derulări a celorlalte 
activităţi, inclusiv a celei privind comercializarea. 

Despre acţiunile care ar trebui realizate au luat cuvântul 
domnii deputaţi Marian Avram, Stelian Fuia, Ion Dumitru, Tinel 
Gheorghe, Vasile Mocanu. 

S-a cerut amânarea dezbaterii. Propunerea de amânare a fost 
aprobată în unanimitate.  

Domnul deputat Marian Ghiveciu a cerut planificarea unei 
analize pe tema activităţii desfăşurate de ANSVSA. 
 
 
Vicepreşedinte,                               Secretar,  
Andrei-Valeriu Steriu     Vasile Mocanu  
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