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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 septembrie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
9, 10 şi 11 septembrie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra activităţii şi strategiei Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

2. Dezbateri asupra efectelor produse de Ordinul  
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 724/2013 privind 
atestarea produselor tradiţionale. 

3. Dezbateri privind situaţia creată de boala limbii albastre.  
4. Dezbateri privind subvenţiile acordate în sectorul 

zootehnic (bunăstarea animalelor) şi stadiul eliberării 
adeverinţelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
pentru fermierii din domeniu.   

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii; PL.x 89/2014). 

Lucrările şedinţei din data de 9 septembrie 2014 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbateri asupra activităţii şi strategiei Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

2. Dezbateri asupra efectelor produse de Ordinul  
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 724/2013 privind 
atestarea produselor tradiţionale. 

3. Dezbateri privind situaţia creată de boala limbii albastre.  
4. Dezbateri privind subvenţiile acordate în sectorul 

zootehnic (bunăstarea animalelor) şi stadiul eliberării 
adeverinţelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
pentru fermierii din domeniu.   



  

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri 
ai comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent 
nemotivat.  

Ca invitaţi au participat; 
-  domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul George Turtoi – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu – preşedinte, 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor; 

- domnul Cristian Duicu – director general, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Mihai Puţintei – director general, Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură; 

 - domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Maximilian Drăgan – director general, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea situaţiei create de boala limbii 
albastre. 

Domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu, preşedinte 
ANSVSA, a prezentat o informare legată de apariţia şi evoluţia 
bolii în România şi a prezentat date legate de aria de răspândire a 
focarelor de boală, efectele economice asupra activităţii 
fermierilor precum şi măsurile pe care ANSVSA le-a luat pentru 
limitarea ariei de răspândire a bolii şi pentru sprijinirea 
fermierilor.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Costel Şoptică – a subliniat importanţa 

acţiunilor care trebuie desfăşurate de factorii cu atribuţii în 
domeniu şi a cerut să se acorde o atenţie aparte sectorului creşterii 
ovinelor şi caprinelor, care  poate suferi pierderi economice 
importante dacă nu se vor lua măsuri rapide pentru stoparea 
răspândirii bolii.  

 2



  

Domnul deputat Marian Avram – a cerut extinderea 
programelor de supraveghere, mobilizarea exemplară a celor care 
răspund de transportul animalelor şi de controlul mişcărilor de 
animale. A cerut un program coerent, mai multă transparenţă şi 
eficienţă în aplicarea măsurilor care se impun. 

Domnul deputat Liviu Harbuz – a cerut clarificări legate de 
modul în care vor fi despăgubiţi fermierii care raportează pierderi 
cauzate de moartea animalelor şi a întrebat dacă reprezentanţii 
ANSVSA se gândesc la vaccinarea animalelor ? 

Domnul deputat Petre Daea – a subliniat importanţa 
dezbaterii şi a cerut o abordare echilibrată, tehnică, dar şi practică. 

A apreciat că instituţiile statului se poziţionează corect în 
raport cu populaţia. A afirmat că şi MADR ar trebui să cupleze la 
acţiunile ANSVSA. Trebuie acţionat şi pentru susţinerea 
producătorilor. 

Şi-a exprimat încrederea în capacitatea instituţiilor statului 
de a ţine sub control situaţia creată şi de a rezolva problemele 
apărute.  

Domnul deputat Zisu Stanciu – a cerut reluarea analizei 
peste o lună de zile, pentru a se vedea efectele măsurilor luate.  

Domnul George Turtoi, secretar de stat în MADR, a 
prezentat măsurile pe care conducerea ministerului le are în 
vedere pentru limitarea efectelor bolii limbii albastre şi a 
prezentat formele de sprijin aflate la dispoziţia fermierilor.  

Domnul deputat George Scarlat – a afirmat că sprijinul pe 
cap de animal reprezintă un ajutor parţial şi a cerut sprijinirea 
industriei de prelucrare, care să aibă atât capacitatea de depozitare 
a carcaselor, cât şi posibilitatea de a prelucra şi exporta marfa 
prelucrată.  

 Domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat în MADR, a 
afirmat că ministerul este preocupat de balanţa comercială, de 
demersurile pe cale diplomatică pentru susţinerea şi dezvoltarea 
pieţelor pentru export. În cooperare cu ANSVSA se urmăreşte şi 
se acţionează pentru ca activitatea să nu fie blocată.  

Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie reluate în 
şedinţă peste o lună, după întâlnirea pe care reprezentanţii 
ANSVSA o vor avea la Uniunea Europeană, cu factorii de decizie 
de la acest nivel. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza aspectelor 
legate de punerea în aplicare a Ordinului nr. 724 din 29 iulie 2013 
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al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind atestarea 
produselor tradiţionale. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan 
Cristian Chirteş, Nini Săpunaru, Petre Daea, Toader Dima, 
George Scarlat care au semnalat unele aspecte generate de 
aplicarea prevederilor din ordinul sus menţionat şi au solicitat 
lămuriri de la reprezentanţii ministerului. S-a convenit ca 
dezbaterile să fie reluate într-o şedinţă viitoare la care să fie 
invitaţi şi reprezentanţi ai asociaţiilor producătorilor de produse 
tradiţionale. 

În continuare au fost analizate aspectele legate de situaţia 
privind subvenţiile acordate în sectorul zootehnic şi stadiul 
elaborării adeverinţelor APIA pentru fermierii din domeniu.  

Domnul deputat George Scarlat – a afirmat că sunt 
probleme în ceea ce priveşte subvenţiile la porc şi pasăre. A cerut 
lămuriri de la reprezentanţii MADR în legătură cu estimările 
făcute, cu procedurile aprobate pentru eliberarea adeverinţelor şi a 
cerut urgentarea lucrurilor pentru că fermierii nu au capacitatea 
financiară pentru a achiziţiona cerealele necesare pentru sectorul 
zootehnic.    

Domnul George Turtoi, secretar de stat în MADR şi domnul 
Mihai Puţintei, director general APIA, au prezentat măsurile luate 
de instituţiile pe care le reprezintă şi termenele precise până la 
care să fie finalizate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 septembrie 
2014, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii; PL.x 89/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri 
ai comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent 
nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol (PL.x 89/2014). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de 
lege. 

Au urmat dezbateri.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 septembrie 

2014. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii; PL.x 89/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri 
ai comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent 
nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile asupra Proiectului de Lege pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol (PL.x 89/2014). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă viitoare. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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