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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 24, 25 şi  26 noiembrie 2015 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25 şi 26 
noiembrie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activităţii de 
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare 
a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea 
preţurilor acestora (raport; PLx 662/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de medic veterinar (raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie; Plx 722/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea art.7 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură (raport; Plx 676/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; Plx 
606/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport comun 
cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Plx 678/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorului (raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; Plx 377/2014). 

7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art.41 
din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
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restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 
în perioada regimului comunist din România (aviz; PLx 784/2015). 

8. Analiza situaţiei privind compensarea pagubelor cauzate de secetă 
(OUG 45/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 24 noiembrie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activităţii de 
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare 
a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea 
preţurilor acestora (raport; PLx 662/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de medic veterinar (raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie; Plx 722/2015). 

3. Analiza situaţiei privind compensarea pagubelor cauzate de secetă 
(OUG 45/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei. Au absentat domnii deputaţi Constantin Daniel şi Teodorescu 
Cătălin Florin.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Achim Irimescu -  ministrul agriculturii; 
- domnul Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Simon Man – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Attila Gyorgy – secretar de stat, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Viorel Andronie – preşedinte, Colegiul Medicilor Veterinari 

din România; 
- domnul Marcel Bogdan Pandelică – preşedinte, Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; 
- domnul Vlad Bontea – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Iacob Lelior – director general, Agenţia Naţională de 

Zootehnie „Prof.Dr.G.K. Constantinescu”; 
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- domnul Gelu Movileanu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Dumitra Groza – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor; 

- domnul Mihail Păun – consilier juridic, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Romeu Burciu – administrator, SC BUON AFFAIRES 
SRL. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activităţii de 
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare 
a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea 
preţurilor acestora (PLx 662/2015). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul de lege 
şi a precizat că obligativitatea existenţei activităţii de inspecţie pentru 
clasificarea carcaselor şi a funcţionării acesteia la nivel naţional este 
determinată de prevederile a două regulamente europene. 

Inspecţiile pentru clasificarea carcaselor realizate de către componenta 
teritorială, respectiv cei 10 inspectori zonali, sunt prevăzute într-o planificare 
obligatorie  şi prevăd un număr minim de verificări ale tuturor parametrilor 
de clasificare, inclusiv preţuri pentru carne, înregistrate la poarta abatorului.  

Consideră că cei zece inspectori zonali trebuie să treacă sub autoritatea 
MADR. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a susţinut că ANZ 
trebuie fortificată. A propus amânarea analizei pentru şedinţa următoare  a 
comisiei.  

Propunerea de amânarea fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Plx 722/2015). 
Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat expunerea de 

motive şi a subliniat că Colegiul Medicilor Veterinari funcţionează în baza 
Legii nr.160/1998 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 
medic veterinar, lege ale cărei prevederi sunt depăşite de contextul actual al 
acestei profesii, lege care are anumite ambiguităţi şi care are multe aspecte 
lacunare. 

Prezenta propunere de lege vine cu o structură nouă, logică, cursivă şi 
ale cărei prevederi modifică mai mult de 50% din textul legii vechi, fiind 
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astfel necesară abrogarea Legii nr.160/1998 republicată pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic veterinar. 

Colegiul Medicilor Veterinari din România este autoritatea competentă 
pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic 
veterinar, pentru eliberarea certificatelor de conformitate în scopuri 
profesionale, în vederea recunoaşterii de către statele membre a titlurilor de 
calificare în profesia de medic veterinar, eliberate de instituţii de învăţământ 
superior, pentru recunoaşterea titlului de medic veterinar specialist, pentru 
gestionarea dosarelor din sistemul de informare al pieţei interne (IMI) şi 
emiterea cardului profesional european, precum şi pentru dezvoltarea 
profesională continuă din domeniul medical veterinar. 

Pentru ducerea la îndeplinirea a atribuţiilor ce-i revin ca urmare a 
prezentei propuneri legislative, profesia de medic veterinar are  nevoie de un 
cadru legislativ adecvat, coerent şi acoperitor. 

Sunt prezentate modalităţile de exercitare a profesiei, domeniile de 
exclusivitate ale medicului veterinar şi domeniile în care poate activa în 
colaborare cu alte profesii. 

Pentru a desfăşura activităţi de liberă practică se propune introducerea 
unei perioade de stagiu de practică cu durata de un an pentru ca tânărul 
medic veterinar să poată dobândi abilităţi şi competenţe sporite. 

Medicii veterinari pe care îşi exercită profesia sunt protejaţi de lege, au 
drepturi şi obligaţii pe care trebuie să le respecte. 

Pentru transpunerea prevederilor Directivei CEE 55/2013 sunt 
prevăzute planurile de dezvoltare profesională din domeniul medical 
veterinar precum şi pregătirea complementară din domeniu. 

 Colegiul Medicilor Veterinari din România asigură managementul 
Programului de dezvoltare profesională continuă în domeniul medical 
veterinar şi colaborează cu instituţiile de învăţământ superior medical 
veterinar, asociaţiile profesionale şi alte societăţi, în vederea realizării lui.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a afirmat că a fost, în 
anul 1998, unul dintre principalii iniţiatori ai Legii nr. 160/1998.  

În anii precedenţi au intervenit  unele schimbări şi este necesară 
armonizarea legislaţiei cu evoluţiile care au avut loc în această perioadă. 
Specialiştii interesaţi de aceste modificări ale legislaţiei sanitare-veterinare s-
au pus de acord în legătură cu intervenţiile care trebuie făcute şi este timpul 
ca modificările propuse să devină operabile.  

Domnul deputat Adrian-Nechita Oros – a participat la procesul de 
modificarea a legislaţiei, a arătat că s-a lucrat în filiale pentru a fi cunoscute 
toate opiniile specialiştilor, iar ca iniţiatori ai acestui proiect legislativ şi-au 
dat acordul şi parlamentarii care sunt medici veterinari. Sunt aproximativ 
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14.000 de medici veterinari, proiectul legislativ nu are nici un substrat 
politic, el reflectă preocupările profesionale ale corpului medicilor veterinari.  

Domnul deputat Ioan Dîrzu – este o lege bună, adusă la actualitatea 
zilei în care trăim.  

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că medicii veterinari s-au 
organizat şi pentru acest lucru merită apreciaţi. Această organizare riguroasă 
a avut ca rezultat prevenirea multor cazuri de epidemii, de epizootii, care ar 
fi costat ţara sume importante, dacă nu ar fi fost stopate şi tratate 
corespunzător. A fost un instrument sănătos în lupta cu bolile la animale. 
Elaborarea proiectului de lege vine în întâmpinarea dorinţei de îmbunătăţire 
a structurii, pentru îndeplinirea mai profesionistă a îndatoririlor specifice. Se 
ţine seama de noile prevederi pe care le avem. Demersul este corect şi 
trebuie susţinut.  

Domnul Viorel Andronie, preşedinte al CMVR – a subliniat că apariţia 
propunerii legislative vine şi pentru a compatibiliza legislaţia internă cu cea 
europeană în materie.  

Domnul deputat Toader Dima – a întrebat dacă sunt cunoscute cererile 
celor care lucrează în domeniul producerii de medicamente de uz veterinar.  

Doamna Simona Man, secretar de stat în MADR – a solicitat amânarea 
dezbaterii.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a cerut ca punctul de vedere în 
legătură cu acest proiect de lege să fie prezentat de ANSVSA şi nu de 
MADR.  

Doamna Lenuţa Ichim, vicepreşedinte al ANSVSA – a precizat că 
instituţia pe care o reprezintă susţine proiectul de lege şi că pe parcursul 
elaborării au fost făcute observaţii de care iniţiatorii au ţinut cont.  

Domnul deputat Nechita-Stelian Dolha - a arătat că o lege este bună 
dacă este făcută de cei din profesie. Nu este de acord cu amânarea dezbaterii. 
Proiectul de lege a fost în dezbatere publică şi el a fost îmbunătăţit pe baza 
observaţiilor şi propunerilor formulate până acum.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a cerut să se solicite un nou punct de 
vedere de la Guvern pentru toate proiectele de lege care vor fi dezbătute în 
perioada  următoare.  

Domnul deputat Valeriu-Andrei Steriu – a afirmat că nu este de acord 
cu amânarea dezbaterii, dar un nou punct de vedere ar fi necesar şi, în acest 
sens, a sugerat ca acesta să fie precizat atunci când vine ministerul 
agriculturii la şedinţa comisiei.  

S-a trecut la dezbateri pe articole.  
Au fost aprobate, cu unanimitate articolele de la art. 1 la art. 9. 
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În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza situaţiei privind 
compensarea pagubelor provocate de secetă (OUG 45/2015). 

Dezbaterea s-a desfăşurat cu participarea domnului Achim Irimescu, 
ministrul agriculturii.  

Domnul Emil Florian Dumitru, preşedinte PRO AGRO – a afirmat că 
Federaţia Naţională PRO AGRO doreşte să aducă la cunoştinţă faptul că 
OUG 45/2015 a fost elaborată într-un mod ambiguu, fără a ţine cont de o 
metodologie de constatare a pagubelor cauzate de seceta severă, generând 
multe inadvertenţe în sensul punerii în aplicare, excluzând un număr extrem 
de important de fermieri. Cei care au elaborat actul normativ nu au ţinut cont 
de liniile directoare. Federaţia Naţională PRO AGRO a transmis în atenţia 
MADR adresa nr. 94/31.07.2015 la care a anexat o propunere de hotărâre de 
Guvern în concordanţă cu orientările UE privind ajutoarele de stat pentru 
perioada 2014-2020, care nu a fost luată în calcul.  

Există probleme în ceea ce priveşte comisia de evaluare şi constatare a 
pagubelor, aceasta fiind a Inspectoratului Teritorial de Urgenţă (ISU), 
întrucât  nu au fost nominalizate individual persoanele care o compun pentru 
a asigura minimum un expert în constatarea daunelor cauzate de condiţiile 
climatice.  

Domnul deputat George Scarlat – a subliniat că fermierii sunt 
îngrijoraţi, pentru că pierderile cauzate recoltelor sunt semnificative, iar 
modul în care au fost elaborate şi formulate unele prevederi nu rezolvă 
doleanţele fermierilor care au înregistrat pierderi din cauza secetei.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a semnalat că marii fermieri au fost 
organizaţi, şi-au luat unele măsuri, dar micii fermieri nu au avut cunoştinţă 
de aceste măsuri reparatorii şi nu şi-au luat din timp măsurile pentru a 
prezenta documentele cerute de lege. 

Domnul deputat Nechita-Stelian Dolha – a afirmat că    situaţia este 
foarte gravă, este manifestarea unei lipse grave de comunicare. Din această 
cauză fermierul român este cel care pierde.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a sugerat să se facă o diferenţă între 
persoane fizice, care ar trebui să primească o sumă forfetară, şi marii fermieri 
care trebuie să vină şi să prezinte documentele necesare în acest caz.  

Domnul deputat Petre Daea – a arătat că diferenţele semnalate sunt şi 
ca urmare a diminuării rolului unor instituţii specifice sectorului agricol 
românesc şi a cerut să se acorde atenţie maximă acolo unde este vorba de 
bani, pentru că datele să fie foarte exacte, clare.  

Domnul Romeu Burciu, fermier, S.C. BUON AFFAIRES S.R.L. – a 
arătat că ei sunt nevoiţi să recurgă la credite ca să poată supravieţui, dar, 
pentru a fi eligibili, trebuie ca activitatea fermelor să fie pe profit.  
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Domnul deputat Marian Avram – a afirmat că  există o mare presiune 
din partea fermierilor şi se impune  o analiză serioasă şi relansarea finanţării 
în agricultură.  

Domnul Achim Irimescu, ministrul agriculturii – a afirmat că textul 
ordonanţei nu se mai poate modifica, pentru că ea are şi acordul UE. 
Ajutoarele speciale pentru secetă au fost acordate doar pentru trei state 
membre, Polonia, România şi Austria, pentru că, până acum, la nivelul UE,  
nu s-a mai întâlnit o astfel de situaţie.  

Aceste plăţi ar putea fi considerate ajutoare de stat şi, din acest motiv, 
textul trebuie foarte bine justificat, cu documente justificative foarte precise, 
dar pe care unii nu le au.  

Tot ceea ce se face este în cadrul unei legislaţii europene, însuşită de 
cele 28 de state membre. Ca sistem administrativ nu putem veni în ajutorul 
fermierilor la timp. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură trebuie 
să găsească soluţiile pentru ca fermierii să nu fie penalizaţi. A apreciat că 
descentralizarea nu a fost bine gândită.  

Nu s-a dorit ca în România să fie o organizaţie naţională de 
producători, puternică, pentru toţi producătorii români, pentru că altfel se 
lucrează cu un reprezentant puternic. Comisia Europeană trebuie să fie foarte 
bine informată şi, din păcate, nu avem date relevante la nivelul producţiei 
agricole, sunt date care nu au de-a face cu realitatea.  

A cerut mai multă organizare din partea celor implicaţi, pentru că 
trebuie găsite soluţiile pentru ca toate fondurile europene să fie utilizate în 
sprijinul fermierilor români.   

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 noiembrie 2015 având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de 
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare 
a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea 
preţurilor acestora (raport; PLx 662/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei. Au absentat domnii deputaţi Constantin Daniel şi Teodorescu 
Cătălin Florin.  

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Iacob Lelior – director general, Agenţia Naţională de 

Zootehnie „Prof.Dr.G.K. Constantinescu”; 
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- domnul Mihail Păun – consilier juridic, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

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

Au continuat dezbaterile pe articole asupra Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea 
activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului 
de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi 
raportarea preţurilor acestora (PLx 662/2015). 

Lucrările în şedinţă au fost continuate în ziua de 26 noiembrie 2015 
având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; Plx 
606/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport comun 
cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Plx 678/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorului (raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; Plx 377/2014). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei. Au absentat domnii deputaţi Constantin Daniel şi Teodorescu 
Cătălin Florin.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieţei produselor din sectorul agricol (Plx 606/2015). 

Au fost analizate amendamentele formulate la Propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. S-a propus amânarea 
dezbaterilor. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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