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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
în zilele de 8, 9 şi 10 februarie 2005 şi a avut următoarea ordine de zi: 

   - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura (retrimitere la comisie – dezbateri generale  –   P.L.–X 
617/2004) 

   - Analiza situaţiei unităţilor de procesare din industria alimentară şi 
stadiul armonizării legislaţiei sanitare veterinare naţionale cu cea a Uniunii 
Europene.  

- Analiza activităţii asociaţiilor chinologice şi a stadiului aplicării 
Legii nr.60/2003. 

Şedinţa din data de 8 februarie 2005 a început la orele 1400  şi a 
fost condusă de domnul deputat  Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Nicolae Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Mariuţan  – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Andrei Mişurnov - Preşedinte Asociaţia Populaţiei 

Locale Pescarii Deltei; 
- domnul Mircea Pascale – reprezentant din partea Asociaţiei 

Patronatului din Pescuit şi Piscicultură Delta Dunării – Complex Razelm – 
Sinoe şi Marea Neagră, Tulcea; 
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- domnul Lucian Sanda - reprezentant din partea Asociaţiei 
Patronatului din Pescuit şi Piscicultură Delta Dunării – Complex Razelm – 
Sinoe şi Marea Neagră, Tulcea. 

Domnul deputat  Atilla Kelemen, preşedintele comisiei a propus 
modul în care trebuie să se lucreze în abordarea problematicii puse în 
dezbatere şi a dat cuvântul reprezentanţilor asociaţiilor pescarilor să-şi 
prezinte punctul de vedere. 

Domnul Andrei Mişurnov şi domnul Mircea Pascale au făcut o 
prezentare detaliată a situaţiei existente în Delta Dunării şi Complexul 
Razelm–Sinoe şi Marea Neagră în urma măsurilor luate pentru  
concesionarea resurselor piscicole din aceste zone. 

S-a  ajuns la situaţia în care zone foarte largi din Delta Dunării au 
fost acoperite, iar resursele acvatice au fost monopolizate încălcându-se 
art.9, punctul 1 din Legea concurenţei.  

Nu s-a ţinut cont de studiile şi programele făcute în acest sens de 
Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Delta Dunării finanţat de Banca 
Mondială (care la rândul ei şi-a retras finanţarea în urma punerii în aplicare 
a Hotărârii Guvernului nr.311/2002) prin care licenţa de pescuit trebuia 
acordată doar pescarilor profesionişti prin asociaţiile de pescari, iar 
cherhanalele primeau licenţa de achiziţie. 

În acest fel a apărut prin lege monopolul pe resursă, iar controlul 
asupra preţului asigura de fapt o redistribuire a venitului de la consumatori 
către monopolişti. 

Negocierea preţului/kg peşte pescuit  a devenit dictat din partea 
unicului concesionar din zona respectivă şi a determinat creşterea preţului 
pe piaţă. 

Astfel, firmele de profil ale populaţiei locale care funcţionau 
tradiţional în zonă şi au realizat investiţii la cererea şi impunerea 
A.R.B.D.D. şi ale Ministerului Mediului, au fost eliminate prin condiţiile 
impuse în caietul de sarcini. Aceste firme au desfăşurat activitate în 
permanenţă împreună cu populaţia locală (pescari profesionişti, tranşatori 
etc.). 

Nu s-a respectat dreptul de preempţiune al populaţiei locale, 
specificat în articolul 10 din Legea nr.82/1993 privind  constituirea 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Legea nr.454/2001 pentru  
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993. 

Normal era ca această licitaţie să se desfăşoare între titularii 
dreptului de preempţiune reprezentată de colectivităţile locale din 
localităţile aferente bazinelor piscicole concesionate (asociaţii de pescari). 

Principalul inconvenient al concesionării, constă în faptul că 
oricine ar fi câştigătorul concesiunii efectul negativ este că se instalează 
monopolul acelui singur câştigător în detrimentul celorlalţi. 

Licitaţia este nulă de drept, atât pentru  faptul că a fost încălcată o 
normă imperativă din lege privind dreptul de preempţiune, cât şi pentru  
faptul că, deşi Ministerul Mediului, prin minuta din 13 septembrie 2002 a 
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suspendat licitaţia până la soluţionarea diferendelor juridice ce vizau 
această licitaţie, A.R.B.D.D. a finalizat licitaţia încheind contracte de 
concesiune, chiar dacă şi la ora actuală există pe rol dosare ce au ca obiect 
anularea licitaţiei şi a Hotărârii Guvernului nr.311/2002. Asociaţia 
populaţiei locale şi a pescarilor „Pescarii Deltei” are pe rol dosarul 
226/2004la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în scopul anulării Hotărârii 
Guvernului nr.311/2002. 

Un alt argument pe care-l susţin în constatarea nulităţii absolute a  
Hotărârii Guvernului nr.311/2002 este şi acela că în articolul 2 alineatul 2 
din această hotărâre se prevede aşa zisa posibilitate a pescarilor autorizaţi 
(populaţia locală) de a participa la licitaţie în asociaţii în participaţiune cu 
personalitate juridică, această formă de organizare în sistemul de drept 
românesc, neexistând. În Codul Comercial asociaţiile în participaţiune sunt 
reglementate ca fiind fără personalitate juridică. 

Cei implicaţi în aceste procese s-au exprimat clar că dacă aceste 
litigii nu se vor finaliza se vor adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului 
şi Uniunii Europene. 

În vederea soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre părţi, 
solicită: 

- respectarea documentului de poziţie al României privind 
Capitolul 8 Piscicultură; 

- anularea Hotărârii Guvernului nr. 311/2002; 
- analizarea posibilităţii de a modifica şi completa în raportul 

comisiei de agricultură cu privire la proiectul de modificare a Legii 
nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura în vederea 
adoptării unui cadru juridic adecvat pentru  Delta Dunării în sensul 
menţinerii şi stimulării concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal şi 
protecţiei mediului şi resurselor acvatice, prin modificarea: 

- Art.4. - lit.r) pescar profesionist – persoană fizică autorizată, 
atestată profesional conform  legii să exercite pescuitul în scop comercial. 

- Art.14 – adăugare punct c): 
   c) pe teritoriul A.R.B.D.D. prin acordarea de licenţe de pescuit 

pescarilor profesionişti şi licenţe de achiziţie cherhanalelor. 
- Art.38(4). – alin.(2) Prima vânzare a produselor proaspete, 

refrigerate şi/sau congelate realizate din pescuit se face în cherhanalele din 
locul de debarcare a resurselor acvatice. 

O altă solicitare pe care au formulat-o reprezentanţii asociaţiilor 
pescarilor din Delta Dunării se referă la eliminarea Poliţiei de Frontieră  
dintre instituţiile care au drept de control asupra respectării legislaţiei în 
domeniul pescuitului  ! 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – a arătat că în acest moment reprezentanţii 
Ministerului Agriculturii şi cei din Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului 
analizează, împreună cu factorii implicaţi, aspectele legate de subiectul 
supus dezbaterii în comisie. 
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Discuţia putea avea loc într-un cadru mai larg, deocamdată, s-a 
dorit doar o cunoaştere a problematicii. 

Sunt şi alte elemente care să întregească o imagine clară a ceea ce 
există în acest moment. 

Statul trebuie să urmărească şi problemele de conservare a 
mediului, pentru  că este vorba de rezervaţie naturală care este în atenţia 
Europei. 

Poate ar trebui revizuite toate actele normative referitoare la acest 
aspect. 

Sunt importante şi interesele populaţiei din zonă şi în acest 
moment este constituită o comisie mixtă de analiză care să identifice care 
sunt zonele critice şi cum trebuie tratate. 

Imixtiunea societăţii civile în acest domeniu trebuie interpretată ca 
o dorinţă a noastră de a reorganiza sistemul. 

Este nevoie de un interval în care comisia să poată lucra şi să 
putem rezolva această chestiune destul de sensibilă. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – doreşte să-şi clarifice câteva 
lucruri. Doreşte să ia parte activă la dezbatere, doar în condiţiile legii. S-a 
afirmat că se face braconaj în Deltă, şi de către cei mari, concesionarii, şi 
de către cei mici, populaţia din zonă. Cei care trăiesc în zonă cunosc cel 
mai bine resursele. Cine i-a împiedicat să participe la licitaţii ? De ce se 
doreşte eliminarea Poliţiei de frontieră ? 

Consideră că ar fi fost corect ca la şedinţă să fi fost invitaţi şi 2-3 
concesionari, ca să le aflăm şi lor poziţia.  

Domnul deputat Daniel Ionescu – a subliniat câteva neclarităţi şi 
inexactităţi de natură legislativă. Dacă A.R.B.D.D. este o rezervaţie 
naturală, cum se împacă exploatarea cu Delta Dunării, care este o 
rezervaţie? Ministerul Agriculturii trebuie să coordoneze tot ceea ce este 
legat de piscicultură.  

Domnul deputat Mircia Giurgiu – solicită să nu se ia nici o decizie  
până nu vedem şi punctul de vedere al sindicatului. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – în comisiile de agricultură s-a 
lucrat pentru  agricultură şi pentru  oamenii care lucrează aici. 

Vrea acelaşi mod de abordare a problematicii, indiferent de 
culoarea politică.  Face observaţia că, în ce priveşte legea nr.192/2001, 
atunci când cineva nu a fost de acord cu vreo prevedere, s-a intervenit 
pentru  modificarea legii. Legea a fost adoptată înainte de începerea  
negocierilor cu Uniunea Europeană. 

În ceea ce priveşte activitatea de pescuit, legea este foarte clară. 
Trebuie să ne fie clar dacă ARBDD face obiectul acestei legi sau nu face. 
De asemenea, trebuie să ne fie clar ce facem cu legea concesionării, ce 
înseamnă drept de preempţiune, până unde putem merge cu acest drept ?  
Să ancorăm cetăţenii Deltei Dunării într-o activitate organizată şi pe baza 
legii. De unde alocăm resurse ? Doreşte ca prin consultările de azi, toate 
modificările pe care să le aducem ca amendamente să fie preluate de 
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membrii comisiei pentru  a le supune dezbaterii şi aprobării. Să fim corecţi 
şi să îndreptăm lucrurile.  

Domnul deputat Valeriu Tabără – foarte multe realităţi le aflăm de 
la cei care au legătură directă cu activitatea. 

Indiferent cum vedem aspectul economic, important este cum 
tratăm Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”. 

Dreptul de preempţiune trebuie văzut ca dreptul de a trăi conform  
tradiţiei acestor locuitori.  

În legătură cu Delta Dunării, există studii de peste 100 de ani. Nu 
ar trebui să încurajăm prea mult concesiunile din exterior.  Modului în care 
sunt gestionate apele trebuie să i se acorde foarte mare atenţie. Apele 
Arieşului sunt moarte de peste 40 de ani. Trebuie acordă atenţie menţinerii 
echilibrului ecologic. Nu este de acord cu eliminarea unei instituţii de 
control. 

Domnul deputat Ion Mocioalcă – Guvernul nu are un punct de 
vedere. Abia de dimineaţă au început discuţiile. Să aşteptăm un punct de 
vedere al Guvernului. Nu trebuie să intrăm pe fond până nu avem un punct 
de vedere al Guvernului. Nu suntem pentru  fărâmiţarea acestor activităţi de 
pescuit. Ele trebuie făcute ştiinţific. Poate introducem şi măsuri de 
protecţie.  

Domnul deputat Atilla Kelemen – această discuţie este important 
să aibă loc. Piscicultura şi acvacultura trebuie privite ca un tot unitar.  

În continuare a prezentat situaţia suprafeţelor cu luciu de apă din  
judeţul Mureş, arătând că sunt situaţii în care proprietarii de terenuri, chiar 
dacă au în proprietate 3-4 ha, nu au primit nimic din partea celor care 
administrează resursele piscicole, pe motiv că nu au avut profit. Delta 
Dunării este o entitate unică pentru  întreaga Europă. Am considerat că este 
bine să facem această discuţie acum. Fiecare a ridicat probleme importante. 
Intenţiile sunt serioase şi vrem să îmbunătăţim legea. Am cerut să avem 
această dezbatere generală ca să lămurim problemele. Va trebui să aşteptăm 
concluziile comisiei care se va ocupa de analizarea acestui domeniu.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 februarie 2005, 
începând cu orele 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Atilla 
Kelemen, preşedintele comisiei. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  
    - Analiza situaţiei unităţilor de procesare din industria alimentară 

şi stadiul armonizării legislaţiei sanitare veterinare naţionale cu cea a 
Uniunii Europene.  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul dr.Răzvan Nicolae Ţâru – Preşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor; 
- - domnul prof.univ.dr.Gabriel Predoi – Director general, Direcţia 

Generală Sanitar-Veterinară; 
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- domnul Mircea Cherteş – Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Tudorel Baltă – Director, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Stelian Caramitru – medic veterinar. 
S-a dat cuvântul domnului Răzvan Nicolae Ţâru, preşedintele 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  Siguranţa Alimentelor, 
care a prezentat situaţia unităţilor de procesare din industria alimentară şi 
stadiul armonizării legislaţiei sanitare veterinare naţionale cu cea a Uniunii 
Europene. S-a arătat că măsura de închidere a unor unităţi de procesare, 
dispusă la mijlocul lunii ianuarie 2005 a fost o măsură pripită. De atunci, o 
parte dintre unităţi au fost redeschise. De acum în acolo nu mai pot fi 
accesate fonduri SAPARD pentru  modernizarea acestor unităţi. 

Impactul măsurilor de închidere a unităţilor a fost foarte mare, dar 
situaţia a fost reanalizată şi se stabilesc măsurile pentru  o evaluare cât mai 
corectă a situaţiei fiecărei unităţi de procesare. 

Cu toate acestea trebuie respectate înţelegerile cu Uniunea 
Europeană şi găsite cele mai potrivite măsuri pentru  o evaluare corectă a 
situaţiei şi pentru  deblocarea actualei stări de lucruri. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Nicolae Popa – a reamintit că a criticat în mod 

public această măsură abruptă. Sunt multe nemulţumiri în teritoriu: foarte 
multe familii ar fi rămas pe drumuri. Pornind de la aceste aspecte, este clar 
că undeva s-a greşit. Odată cu negocierile, Guvernul ar fi trebuit să se 
preocupe ca aceşti procesatori să poată accesa fondurile SAPARD.  

Lipsa unei legi clare privind investiţiile în agricultură îşi spune 
cuvântul. Mai pot reveni la normal unităţile închise ?  S-au făcut procese-
verbale, dar au fost înţelegeri între patroni şi medicii veterinari. Să se 
precizeze care este termenul limită. Să ni se pună la dispoziţie Capitolul 7 
cu negocierile cu Uniunea Europeană. Împreună cu Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor să se lămurească 
lucrurile şi să se aducă la cunoştinţă. În judeţul Alba există o unitate, 
„TRANSAVER”, care poate procesa 30.000 tone anual, funcţionează din 
octombrie 2004, dar nu a primit încă avizul de funcţionare din partea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  Siguranţa Alimentelor, 
are nu are clarificate condiţiile. 

Producătorii nu au fost sprijiniţi în acţiunile de restructurare. Noi 
nu ne putem delimita de aceste probleme. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – există o inventariere clară a 
unităţilor. Vreau să rezolvăm ca miile de tone de carne existente în 
România să ajungă la sacrificare legală în condiţii de igienă maximă. La 
această oră atacăm principii importante. În judeţul Iaşi, firma COSAROM 
este singura unitate care corespunde, dar şi are un program deosebit de 
modernizare. Să se facă un program care să ne fie prezentat.  
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Să venim la realitate şi să putem interveni oricând este nevoie. 
Autoritatea comisiei să fie ridicată prin activitatea pe care o va desfăşura. 

Domnul deputat Ionel Palăr – a prezentat situaţia existentă în 
judeţul Bacău, care este o zonă foarte săracă. Mulţi oameni trăiesc din 
creşterea şi vânzarea animalelor. Solicită să se facă abstracţie de culoarea 
politică şi să se rezolve problemele. 

Domnul deputat Mircia  Giurgiu – solicită adoptarea unor măsuri 
concrete pentru  sprijinirea producătorilor de lapte din zona judeţului Cluj. 

Domnul deputat Ioan Hoban – a subliniat necesitatea respectării 
condiţiilor negociate cu Uniunea Europeană, pentru  că sunt unităţi în care 
nu se respectă aceste condiţii. Toate acestea trebuiau făcute. Ele au fost 
cunoscute, de la necesarul de utilaje, până la obligativitatea realizării de 
staţii de epurare. Nu există la nivel naţional, pentru  fiecare domeniu, un 
caiet de sarcini, care să prevadă condiţiile pentru  fiecare abator.  

Domnul deputat Valeriu Tabără – a arătat că nu discutăm pentru  
prima dată aceste aspecte. Decizia de închidere a unităţilor a făcut mult rău. 
S-a dat o notă de sarcini şi cel care e emis-o a plecat. În ce context s-a dat 
această notă ? Trebuie văzut şi ce a făcut Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor timp de 4 ani ? Cei care merg la 
Bruxelles ar trebui să vadă şi care este situaţia reală în teren. În continuare 
a exemplificat cu aspecte din comportamentul Sloveniei în procesul de 
aderare la Uniunea Europeană. 

Se permite în continuare importul de carne. Abatorul menţionat 
din judeţul Alba întruneşte toate condiţiile, dar nu este autorizat.  

Modul în care s-a derulat programul de preaderare SAPARD 
dovedeşte că a fost ineficient. Ministerul Agriculturii  să ia măsuri 
împotriva celor care-şi bat joc de agricultura noastră, iar Comisia de 
agricultură nu trebuie doar să constate. Este necesar ca Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor să aibă o 
evidenţă foarte clară a sectorului. Când mergem în teritoriu trebuie să ştim 
ce să le spunem oamenilor. Nu se poate să vii cu măsuri radicale în 24 de 
ore. Indiferent cine va fi la conducerea Autorităţii Sanitare, să se 
recupereze ceea ce nu s-a făcut până acum. Să se cunoască datele despre 
importul de carne din ultimul timp, pentru  că se face jocul speculanţilor. 

Domnul deputat Dumitru Pardău – a arătat că soluţiile care se 
impun sunt fie de retehnologizare, fie de închidere şi a întrebat dacă în 
acest moment există o inventariere a unităţilor care trebuie retehnologizate 
şi a celor care vor fi închise. Trebuie să se acorde mare atenţie rezolvării 
problemelor legate de calitatea laptelui. 

Domnul deputat Liviu Timar – este nevoie de o lege a creditului 
agricol pentru  investiţii. Este nevoie de stabilirea unor indici şi să se 
prevadă plata laptelui în funcţie de încărcătura microbiană. 

Domnul deputat Marian Hoinaru – solicită încă o întâlnire cu 
Ministrul Agriculturii şi să se completeze programul. Doreşte să ştie dacă 
măsura de închidere a unităţilor de procesare a avut o pregătire şi dacă s-a 
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întocmit o fişă de evaluare. Dacă s-au întocmit fişe de evaluare, cu măsuri, 
atunci cineva este răspunzător, iar dacă nu le-au îndeplinit, atunci şi 
unităţile sunt vinovate. 

Domnul deputat Daniel Ionescu – nu a existat nu program realist 
de orientare a agriculturii, cu toate că în perioada anilor 1990-1991 s-a 
realizat o inventariere exactă a patrimoniului existent la acea dată. Cere să 
se pună la dispoziţie o documentaţie serioasă legată de negocierile pentru  
integrare pentru  a o putea studia. Doreşte să discute cu cei care au închis 
capitolul agricultură, pentru  că o bună parte din aspectele negociate şi care 
se află în Anexe nu prea sunt româneşti. Doreşte ca pe baza unei bune 
cunoaşteri să se poată implica în soluţionarea problematicii. 

Domnul deputat Atilla Kelemen, preşedintele comisiei – cunoaşte 
situaţia din foarte multe ţări din acest domeniu şi a participat şi la o parte 
din negocierile României cu Uniunea Europeană. Analiza de astăzi este o 
expresie a grijii pe care Comisia pentru  agricultură o manifestă pentru  
producătorii români care sunt şi alegătorii care i-au trimis în Parlament pe 
cei care trebuie să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei. Ca medic veterinar 
va milita pentru  schimbarea opticii privitoare la această profesie. 

În procesul de negociere s-au făcut greşeli grave, dar trebuie să 
obţinem prin renegocieri ceea ce dorim. Situaţia mai gravă este a micilor 
producători, care nu vor mai avea unde să-şi vândă produsele. În acelaşi 
timp se importă cantităţi mari de carne.  Este o situaţie gravă, trebuie făcut 
ceva. Este adeptul apărării breslei medicilor veterinari. La Bruxelles trebuie 
trimişi oameni care să cunoască bine problemele şi să vorbească limbi 
străine.  

În ce priveşte activitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru  Siguranţa Alimentelor, controlul să se efectueze concret, de către 
aceiaşi oameni. 

Trebuie întocmite programe concrete şi acordată atenţie micilor 
producători agricoli, iar subvenţiile de la buget să meargă şi spre procurarea 
de instalaţii de muls pentru  cei cu un număr mai mic de animale.  

Trebuie pus la punct şi programul de colectare a laptelui, asigurate 
instalaţiile de răcire şi conservare. 

Activitatea consultanţei agricole trebuie ancorată în realităţile de la 
noi. Cere ca medicii veterinari concesionari să aibă dreptul de a constata 
abaterile de la legislaţia în domeniu în zona în care-şi desfăşoară 
activitatea.  

O altă problemă care va trebui rezolvată este vânzarea 
dispensarelor veterinare – statul nu are bani pentru  întreţinerea lor, nimeni 
nu bagă bani în clădiri. 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa 
Alimentelor trebuie să cunoască foarte bine realitatea din teritoriu, pentru  
că acum multe date sunt eronate, evidenţa nu este adusă la zi. 

În ce priveşte subvenţiile la lapte, în judeţul Mureş s-au alocat 14 
miliarde în 2004, faţă de 40 miliarde pentru întreţinerea drumurilor. 
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Trebuie acordată atenţie deosebită individualizării animalelor, 
tratându-se în mod specific fiecare specie în parte. 

Atrage atenţia şi în legătură cu procesul de învăţământ de 
specialitate, pentru  că în 14 ani s-au creat peste 10.000 de medici 
veterinari, din care mulţi devin şomeri, pentru  că rata de înlocuire este de 
aproximativ 148 de medici anual. 

Domnul deputat Ion Dumitru – cere o dezbatere în comisie pe linia 
dezvoltării rurale. Solicită o deplasare în teren pentru  a vedea pe viu ce s-a 
făcut în domeniul cailor de rasă de când această activitate a fost preluată de 
către Regia Naţională a Pădurilor. 

În finalul şedinţei, domnii Răzvan Ţâru şi Gabriel Predoi  au 
răspuns la întrebările formulate în timpul dezbaterilor şi au prezentat 
modalităţile în care vor acţiona pentru  îmbunătăţirea situaţiei în domeniu. 

   Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 februarie 2005, 
începând cu orele 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Atilla 
Kelemen, preşedintele comisiei. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  

- Analiza activităţii asociaţiilor chinologice şi a stadiului aplicării 
Legii nr.60/2003. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Asociaţiilor chinologice 

din România. 
În cadrul dezbaterilor au fost analizate aspecte din activitatea 

asociaţiilor chinologice din România şi stadiul aplicării legislaţiei în 
domeniu.  

 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN    Ioan MUNTEANU 

 


