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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 24.10.2018
Nr. 4c-5/610 

 
SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 9, 10 și 11 octombrie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 
și 11 octombrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Vizita membrilor Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice și a Comisiei pentru mediu 
și echilibru ecologic la depozitul de deșeuri municipale din Chiajna 
al  Asociației Române a Compostului. 

2.Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
105/2017 pentru modificarea art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx 126/2018). 

3.Prezentarea evaluării situației privind pesta porcină africană, 
precum și a măsurilor de combatere și eradicare aplicate până în 
prezent. 

4.Prezentarea de către Ministerul Apelor și Pădurilor a situației 
din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. 

5.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și 
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completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu -Șișești” 
și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare (raport comun cu: Comisia pentru 
învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 493/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 9 octombrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Vizita membrilor Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice și a Comisiei pentru mediu 
și echilibru ecologic la depozitul de deșeuri municipale din Chiajna 
al  Asociației Române a Compostului. 

2.Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
105/2017 pentru modificarea art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx 126/2018). 

3.Prezentarea evaluării situației privind pesta porcină africană, 
precum și a măsurilor de combatere și eradicare aplicate până în 
prezent. 

4.Prezentarea de către Ministerul Apelor și Pădurilor a situației 
din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

 
Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
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-domnul Ionuț Roșu, director, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-domnul Ilie Mihalache, director general, Ministerul Apelor și 
Pădurilor; 

-domnul Daniel Dicu, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
-domnul Oliver Negulescu, consilier al ministrului apelor și 

pădurilor; 
-domnul Octavian Ilisoi, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Velizar Barbuli, director general, Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Marius Iulian Grigore, director, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Cristian Radu, șef Centrul Operațional al 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență; 
-domnul Sorin Minea, președinte, Federația Romalimenta; 
-domnul Viorel Andronie , președinte, Colegiul Medicilor 

Veterinari din România; 
-domnul Neculai Șelaru, președinte onorific, Asociaţia 

Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 
-domnul Constantin Drăgănescu, președinte executiv, 

Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 
-domnul Adrian Rădulescu, președinte, Asociația Fermierilor 

din România; 
-domnul Emil Dumitru, președinte, Federația Națională PRO 

AGRO; 
-doamna Dana Tănase, director executiv, Asociația Română a 

Cărnii; 
-domnul Dimitrie Muscă, director, Societatea Comercială 

Curtici; 
-domnul Matei Nistor, medic veterinar coordonator,  Asociația 

Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine; 
-domnul George Scarlat, membru al Consiliului Director al 

Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România; 
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-domnul Adrian Balaban, membru al Consiliului Director al 
Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România; 

-domnul Ionel Chiriac, membru al Consiliului Director al 
Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România. 

În data de 9 octombrie membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice împreună cu 
membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au efectuat o 
vizită de lucru la invitația Asociației Române al Compostului la 
depozitul de deșeuri municipale din Chiajna, unde se află în funcțiune 
de aproximativ 5 ani o instalație de compostare a deșeurilor 
biodegradabile, o instalație de procesare a biogazului care produce 
energie electrică din gazul de depozit, o stație modernă de sortare a 
deşeurilor precum și cea mai mare stație de epurare din țară cu 
tehnologia de osmoză inversă. 

Dupa finalizarea vizitei, membrii celor două comisii s-au reunit 
în ședință comună, în conformitate cu articolul 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările 
ulterioare pentru a dezbate   proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea 
art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
105/2017 pentru modificarea art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 are ca obiect de 
reglementare  modificarea art.23 din Legea nr.407/2006, în sensul că 
în perioada 6 decembrie – 24 aprilie, este permis păşunatul 
proprietarului sau deţinătorului cu orice titlu al terenului agricol, sau 
celui care are acordul scris al deţinătorului terenului pe care se face 
păşunatul. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
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 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat domnul deputat Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii celor două comisii au 
hotărât, în conformitate cu articolul 47 litera (e) din Regulamentul 
Camerei Deputaților republicat, cu modificările și completările 
ulterioare,  înființarea unei subcomisii care va analiza împreună cu 
specialiștii din domeniu modificările și completările propuse la 
proiectul de lege. 
 Componența subcomisiei aprobată de membrii celor comisii a 
fost: Lucian Eduard Simion (PSD președinte), Ion Tăbugan (ALDE 
membru),  Loránd-Bálint Magyar (UDMR membru), Sorinel Marian 
Vrăjitoru (PSD membru), Csaba-István Sebestyén (UDMR membru), 
Corneliu Olar (PNL membru), Gheorghe Dănuț Bogdan (PSD 
membru), Tudorița Lungu (PNL membru), George Ionescu (PNL 
membru), Ioan Sorin Roman (PSD membru) și Glad Aurel Varga 
(PNL membru). 
 Ședința a continuat cu  evaluarea situației privind pesta porcină 
africană, precum și  măsurile de combatere și eradicare aplicate până 
în prezent. 
 Domnul director general Velizar Barbuli a specificat 
următoarele: prezenţa virusului pestei porcine africane (PPA) în ţara 
noastră a fost semnalată pentru prima oară pe 31 iulie 2017, în judeţul 
Satu-Mare. Evoluţia bolii este în permanență monitorizată, prin 
examene clinice şi de laborator, iar zilnic se analizează situaţia 
existentă, se aplică măsuri şi se întreprind acţiuni în funcţie de 
circumstanţe. Acţiunile autorităţilor sunt conjugate  pentru a lichida 
cât mai rapid boala şi pentru a împiedica răspândirea ei. Orice 
suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar sau 
direcției sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor judeţeană. 
Toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar 
proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, în condiţiile prevăzute de 
legislaţie. În acest context domnul Barbuli a precizat că din totalul de 
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7769 dosare înregistrate pentru acordarea despăgubirilor au fost 
soluționate până în prezent 6577 dosare. 
 Domnul deputat Nechita-Adrian Oros, în luarea de cuvânt a 
domniei sale a solicitat informații referitoare la  reducerea inspecțiilor 
oficiale în exploatațiile nonprofesionale, înregistrate în Registrul 
național al exploatațiilor care se efectuau în două campanii, respectiv 
februarie - mai și septembrie-octombrie,  la o singură inspecție pe an.  
 De asemenea, domnul deputat a solicitat explicații referitoare 
la Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor 
deoarece  baza de date nu poate fi utilizată. 
 Lipsa incineratoarelor pentru cadavre şi a locurilor de 
îngropare predeterminate pentru eliminarea alternativă a celor care 
nu pot fi incinerate au fost în opinia domnului deputat Oros o cauză 
care a determinat extinderea focarelor de pestă porcină africană 
(PPA). 
 Domnul director general Velizar Barbuli a informat Comisia 
că Ordinul nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 
1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de 
supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a 
celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și 
protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor 
metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în 
domeniul siguranței alimentelor a reglementat ca inspecțiile în 
exploatațiile nonprofesionale să se desfășoare în perioada 
septembrie-octombrie. Decizia de amânare a controalelor s-a luat 
pentru că toamna  animalele sunt  în gospodarie, comparativ cu 
perioada de primavaă, când este posibil ca unele dintre ele să fie 
trimise  în transhumanță. 
 În urma discuțiilor cu fermierii  s-a constatat că Sistemul 
Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor are unele 
vulnerabilități și necesită corecții obligatorii. 
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 Referitor la achiziția de incineratoare mobile domnul director 
general a specificat că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor a emis un Ordin prin care opt direcții 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene vor 
achiziționa în următoarea perioadă aceste incineratoare. 
 În opinia invitaților viteza foarte mare de difuzare a bolii la noi 
în țară o reprezintă procentul  foarte mare de porci din gospodăriile 
populației (GP) care reprezintă 70% din total porci aflați în acest 
sistem în Europa. Circulația persoanelor, vehiculelor, porcilor, 
carcaselor, materialului seminal, a cărnii  au dus la  transmiterea 
virusul înspre marile exploatațiile din țara noastră. 
 Solicitarea reprezentanților marilor exploatații prezenți la 
dezbateri a fost următoarea: pentru unitățile de producție aflate în 
zona de protecție care dețin animale sănătoase, pentru perioada de 30 
respectiv 40 de zile în care porcii nu pot părăsi exploatația să fie 
acordată, conform  Directivei 2002/60/ CE de stabilire a dispozițiilor 
specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a 
Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta 
porcină africană, o derogare conform articolului 11 alineatul 4 după 
aplicarea unui program  intensiv de prelevare de probe și de testări 
prin care se exclude prezența pestei porcine africane în exploatația în 
cauză. 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi Prezentarea de către 
Ministerul Apelor și Pădurilor a situației din cadrul Regiei Naționale 
a Pădurilor – Romsilva a fost amânat pentru o ședință viitoare. 
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 octombrie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

 
 Participarea, la invitația domnului ministru Petre Daea, la  
Târgul organizat cu ocazia zilei de 10 Octombrie, Ziua Națională a 
Produselor Agroalimentare Românești. 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
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Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 
         Lucrările au continuat în ziua de 11 septembrie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu -Șișești” 
și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare (raport comun cu: Comisia pentru 
învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 493/2018). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici,   Nicu Niţă, Corneliu Olar, Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar  a fost absent.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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