Consiliul consultativ constituit în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterniare şi pentru
Siguranţa Alimentelor prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 124/2007, cu modificările ulterioare, s-a întrunit astăzi,
17.06.2013, orele 11.00, la sediul Autorităţii din Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 1, sector 1.
În cadrul şedinţei Consiliului consultativ au fost abordate următoarele aspecte:
Domnul Alex Jurconi, reprezentant al Federaţiei Naţionale PRO AGRO, a propus
prezentarea organizării şi a desfăşurării şedintelor Consiliului consultativ în mod transparent,
inclusiv prin postarea pe site-ul Autorităţii.
Doamna Stanca Tudor, director executiv al Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc
din România, a subliniat caracterul strategic al domeniului pe care îl reprezintă, şi a abordat
problema măsurilor de punere în aplicare a standardelor europene în România în acest
domeniu.
Domnul Ilie Van, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România,
a ridicat problema corelării activităţii Consiliului consultativ cu cea a Consiliului ştiinţific, precum
şi a necesităţii unui regulament intern al Consiliului consultativ, alături de o mai bună
structurare a acestuia.
De asemnea, a fost subliniată necesitatea existenţei unei mai bune relaţii de
comunicare între reprezentaţii desemnaţi în cadrul acestui Consiliu şi consumatori, precum şi a
existenţei unui protocol bine structurat şi aplicabil între APIA - MADR - ANSVSA.
Domnul Ion Cioroianu, reprezentant al Asociaţiei Fermierilor din România, a pus în
discuţie modul de efectuare a controalelor de către direcţiile sanitar – veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, precum şi existenţa unui număr redus de medici veterinari în teren, de
exemplu, un medic veterinar la 2 - 3 comune.
Domnul Neată Gheorghe, reprezentant al MADR, a ridicat problema politicilor agricole
în zona zootehniei, în special în domeniul creşterii bovinelor, solicitând o mai bună colaborare
între ANSVSA şi fermieri. O alta problemă ridicată a fost şi cea referitoare la modificarea
legislaţiei privind însămânţarea artificială.
Domnul Cristinel Şonea, reprezentant al ARNAZ, a pus în discuţie necesitatea unei
bune colaborării între ANSVSA şi crescătorii de animale, certificarea calităţii de crescător de
animale, analizele obligatorii în piaţa pentru conformitatea laptelui, precum şi necesitatea
clarificărilor referitoare la dimensiunea şi competenţa exploataţiilor nonprofesionale şi ale
exploataţiilor comerciale.
Domnul Cristian Lungu, preşedinte al Asociaţiei Fermierilor Utilizatori de Automate de
Lapte, a ridicat problema laboratoarelor de control al laptelui, insuficiente raportat la numărul
de automate care s-au dublat în ultimul timp. Probleme există şi cu privire la transportul laptelui
de la producător la automate, precum şi la condiţiile de depozitare a acestora, ţinând cont şi de
faptul că, începând cu anul 2014, laptele neconform nu va mai fi comercializat.
Domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu, preşedinte al ANSVSA, a afirmat ca aceste
aspecte vor fi dezbătute şi clarificate în grupurile de lucru care vor fi constituite pe domenii
specifice în Consiliul consultativ.
Domnul Dorin Cojocaru, director general al APRIL, a ridicat problema participării la
şedinţele viitoare şi a reprezentanţilor comercianţilor, nu numai a reprezentanţilor fermierilor şi
ai crescătorilor de animale.
Domnul Aurel Popescu, preşedinte al ROMPAN, a ridicat problema trasabilităţii
produselor, solicitând să se intensifice controlul tuturor agenţilor economici cu activitate în
acest domeniu.
Doamna Gabriela Ene, reprezentant al Agenţiei Naţionale a Vămilor, a invocat buna
colaborare între această instituţie şi ANSVSA, raportată la baza de date şi la legislaţia în
vigoare.
Domnul Prof. Univ. Dr. Alin Bîrţoiu, vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari, a
abordat probleme legate de activitatea medicilor veterinari, precum şi de participarea, pe viitor,
la modificarea actelor normative referitoare la activitatea acestora.
Domnul Dumitru Militaru, reprezentant al Academiei de Studii Agricole şi Silvice, a
ridicat probleme referitoare la implicarea în activităţile de cercetare din domeniul sanitarveterinar şi al siguranţei alimentelor, în funcţie de priorităţile necesare, precum şi la stabilirea
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măsurilor strategice fundamentale de cercetare din domeniile de competenţă ale ANSVSA,
prin intermediul Consiliul consultativ şi Consiliul ştiinţific.
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