
 
   Parlamentul  României 
     Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru sănătate                    Bucureşti 21.04.1999  
         şi familie                                             Nr.21/XXXVI/8 
 
 
 

 PROCES  VERBAL 
al  şedinţei comisiei din data de 

21.04.1999  
 
 
 

 La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, 
neînregistrându-se nici o absenţă. 

La lucrările comisiei participă, ca invitat, domnul 
dr.ing.Neculai Şelaru preşedintele  executiv al Asociaţiei Generale a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Dragoş 
Liviu, vicepreşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate  pentru următoarea ordine 
de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/1999 pentru 
completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu face o scurtă prezentare a  
prezentului proiect de lege, care se află în avizare în fond la Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  
În conformitate cu prevederile Legii sanitare veterinare nr.60/1974, cu 
modificările ulterioare ale Legii nr.117/1992 privind acceptarea de către 
România a Actului Constituţional al Comisiei Europene de Luptă 
împotriva Febrei Aftoase, apărarea sănătăţii efectivelor de animale, 
păstrarea indemnităţii teritoriului de boli infecto-contagioase de mare 
difuzibilitate la animale, se asigură prin aplicarea măsurilor şi acţiunilor 
sanitare veterinare de supraveghere, profilaxie, combatere a bolilor 
epizootice şi control sanitar veterinar la frontieră.  Febra aftoasă este o 
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boală contagioasă gravă cu difuzibilitate mare la animale, care poate 
produce perderi economice grave, prin mortalitate şi morbiditate, 
perturbaţii în schimburile comeciale internaţionale, determinând restricţii 
şi chiar interdicţii.  România are obligaţia de a-şi asigura contităţile 
necesare de material viral sau de vaccin în vederea protecţiei efectivelor 
de animale receptive de ferba aftoasă, pentru utilizare în caz de 
necesitate.  Prezentul proiect de lege mai propune organizarea de servicii 
publice de dezinfecţie la punctele de control pentru trecerea frontierei de 
stat şi concesionarea  acestora de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 
în condiţiile legii.   Autoritatea sanitar veterinară vă emite, în aceste 
condiţii, autorizaţii sanitar veterinare de funcţionare a obiectivelor şi 
activităţilor, autorizaţii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, 
aviz sanitar veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare şi 
constituire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar. 

În continuare  domnul ing.Neculai Şelaru arată că textele 
care fac obiectul Anexei IV privind  eliberarea certificatelor sanitare 
veterinare de transport de animale, produse de origine animală, furajere şi 
alte mărfuri supuse controlului sanitar  veterinar, precum şi a 
certificatulor de sănătate petru animale şi pentru produsele de origine 
animală, sunt disproporţionate şi discriminatorii.  Astfel, în condiţiile în 
care un kilogram de puiet de peşte sau peşte destinat repopulării costă 
aproximativ 10.000 lei, taxa pentru  certificatul sanitar veterinar de 
transport se ridică la 100.000 lei.  Certificatul sanitar veterinar de 
transport pentru  vânat împuşcat, de exemplu urs, mistreţ, cerb sau ţap 
este taxat cu 800.000 lei în condiţiile în care valoarea de achiziţie a 
acestora este aproximativ aceeaşi.  Dacă aceste taxe vor fi legiferate, la 
nivelul propus în proiect, acest lucru va afect grav atât activitatea din 
piscicultură cât şi din cadrul ocolurilor de vânătoare, conducând în final 
la  dispariţia acestor activităţi. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel este de acord cu opinia 
prezentată de către domnul dr.ing.Neculai  Şelaru şi subliniază faptul că, 
de fapt, taxele propuse reprezintă de fapt un mod mascat de 
supraimpozitare a mărfurilor de origine animală. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela nu este de acord cu sistemul 
de taxare al acestor activităţi, pentru obţinerea avizului sanitar veterinar, 
şi o consideră ca o modalitate de constrângere a colectării de noi fonduri 
la bugetul de stat.  Având în vedere spiritul legii, domnia sa propune 
simplificarea acestui sistem de taxare al acestor  activităţi.  Astfel, 
anexele I-IV să se înlocuiască cu o singură anexă care să cuprindă taxe 
unitare pe categorii de servicii, diferenţiate pentru transportul intern şi 
pentru export. 

Acest amendament este adoptat în unanimitate, urmând să 
facă obiectul avizului comisiei ce va fi înaintat Comisiei pentru 
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agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, care 
este sesizată în fond. 

În continuare doamna dep.dr.Bartoş Daniela informează 
membrii comisiei despre situaţia care s-a creat prin intrarea în vigoare a 
Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  Astfel, pacienţii înscrişi 
pe liste la medicii de familie care funcţionează în cadrul Centrului 
medical de diagnostic şi tratament ambulator - Bucureşti (Policlinica 
Elias) au fost solicitaţi de către unele persoane să se transfere la Casa de 
Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinei Publice, Siguranţei Naţionale şi 
Autorităţii Judecătoreşti.  Acest lucru, apreciază domnia sa, este rezultatul 
încălcării prevederilor Legii nr.145/1997 privind asigurările sociale de 
sănătate.  În aceste condiţii, propune o întrevedere cu membrii Comisiei 
pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului României pentru discutarea 
acestor fenomene negative precum şi a altor disfuncţionalităţi care se 
manifestă în sistemul de asigurări. 

Comisia a aprobat în unanimitate acest demers şi a hotărât 
ca, în cadrul viitoarei şedinţe a comisiei, să se stabilească o dată precisă la 
care această întâlnire să aibă loc. 
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