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SINTEZA  
 lucrărilor Comisiei din ziua de 30 noiembrie 2005 

 
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a 
desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 30 noiembrie 2005 având următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea Legii privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor 
comestibile din flora spontană (PLX 557/28.11.2005).  

 Lucrările şedinţei au început la orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat dr. 
Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. Au fost prezenţi toţi cei 24 deputaţi, membri ai 
comisiei: Kelemen Atilla, Semcu  Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea 
Dumitru, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu 
Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, 
Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan Ioan, 
Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. Ca invitat a participat domnul Flaviu 
Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen, din partea iniţiatorilor proiectului de lege, a 
prezentat expunerea de motive, arătând că iniţiativa urmăreşte să pună ordine într-un 
domeniu destul de important legat de recoltarea, păstrarea, transportul, comercializarea, 
prelucrarea ciupercilor şi folosirea acestora în alimentaţia publică, precum şi achiziţionarea 
de ciuperci din flora spontană. Deşi România este semnatară a unor acorduri internaţionale 
referitoare la comerţul intern şi extern cu flora şi fauna sălbatică, reglementările interne 
sunt permisive, întrucât recoltările şi comercializarea ciupercilor se fac de persoane 
neautorizate şi fără nici o regulă, punându-se astfel în pericol sănătatea şi viaţa 
consumatorilor. 

S-a trecut la dezbateri generale. 
În cadrul dezbaterilor s-a subliniat că analiza trebuie aprofundată deoarece 

reglementarea se ocupă de o problemă importantă având contingenţă cu apărarea unor 
valori sociale deosebite, apărate prin multiple dispoziţii legale, inclusiv prin norme penale. 

S-a hotărât ca dezbaterea să fie reluată într-o şedinţă viitoare, după data de 12 
decembrie 2005. 

 
PREŞEDINTE,               SECRETAR,   
Dr. Atilla KELEMEN             Ioan MUNTEANU  
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