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Comisia pentru agricultur5, silviculturZi, industrie alimentar5 gi 
servicii specifice gi-a desfagurat lucr5rile in gedinta din ziua de 9 
noiembrie 2011, aviind urmgtoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea Propunerii de Regulament a1 Parlamentului 
European gi a1 Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
176012000 in ceea ce privegte identificarea electronic5 a bovinelor gi 
eliminarea dispozitiilor privind etichetarea facultativ5 a c5rnii de vit5 
gi miinzat (COM (20 1 1) 525). 

Au fost prezenli 27 de deputati, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu TabgrZ. 

Ca invitat a participat domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de 
stat in Ministerul Agriculturii gi Dezvolt5rii Rurale. 

Lucr5rile au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
pregedintele comisiei. 

S-a trecut la examinarea Propunerii de Regulament a1 
Parlamentului European gi a1 Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 176012000 in ceea ce privegte identificarea 
electronic5 a bovinelor gi eliminarea dispozitiilor privind etichetarea 
facultativ5 a cirnii de vit5 gi miinzat (COM (201 1) 525). 

Domnul deputat Stelian Fuia, pregedintele comisiei a prezentat 
principalele reglement5ri pe care propunerea de Regulament le 
stabilegte in domeniu. 

De asemenea, a informat c i  suntem sesizati pentru verificarea 
respect5uii principiului subsidiarit5iii. 



Dornnul deputat Marian Avram a subliniat cii in urma examiniirii 
situaiiei prezentatii de ciitre Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltiirii 
Rurale consider5 cii principiul subsidiaritiiiii, instituit prin Tratatul de 
la Lisabona, este respectat in propunerea de regulament, deoarece 
legislatia romiineascg in domeniu nu este mai restrictivii deciit 
reglementgrile in domeniu propus. 

Propunerea de avizare favorabilii a respectiirii subsidiaritiilii a 
fost votatg in unanimitate. 

Actul elaborat in urma verificiirii respectgrii principiului 
subsidiaritGii este prezentul proces verbal. 

SECRETAR, 
Marian AVRAM 

! 

T;" 


