
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Camera Deputaţilor  

 
 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii  specifice 

 Bucureşti,  11.11.2011 
 

 Nr.24/619 
 
 

SINTEZA  
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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: 
Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, 
Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu 
Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 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.  
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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. 

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 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.  

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.  
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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: 
Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, 
Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu 
Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul 
deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
- 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”. 
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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 
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: 
Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, 
Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu 
Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 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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