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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24, 25 şi 26 ianuarie  2006 

  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24, 25 şi 26 
ianuarie 2006, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind regulile de 
sănătate publică la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană – 
(sesizare în fond, PL.X 557/2005; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală – (sesizare în fond, PL.X 555/2005; 
 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea unor 
prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, 
comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură – (sesizare în 
fond, PL.X 621/ 2005); 
 4. Analiza situaţiei privind serviciile de însămânţări artificiale şi a 
măsurilor pentru realizarea cotelor de lapte, în contextul integrării în Uniunea 
Europeană. 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind acordarea de 
către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânţat 
terenuri agricole în toamna anului 2004, precum şi pentru cei care au înfiinţat 
culturi agricole în primăvara anului 2005 – (sesizare în fond, Pl.x 616/2005); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 – (sesizare în fond, 
Pl.x 606 2005). 

Lucrările şedinţei din data de 23 ianuarie 2006 au început la orele 1200 
şi au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 
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Original



 Au fost prezenţi toţi cei 24 de 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. 

A participat ca invitat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind regulile 
de sănătate publică la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană – 
(sesizare în fond, PL.X 557/2005). 

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen, în calitate de iniţiator al proiectului 
de lege a prezentat expunerea de motive. În Europa de vest, cultivarea 
ciupercilor pentru consum, depozitarea, transportul, comercializarea şi 
prelucrarea, precum şi achiziţionarea ciupercilor din flora spontană se fac 
conform  unor reglementări specifice. 

În domeniul comerţului cu ciuperci se impune un control riguros, iar 
prezentul proiect de lege vine să pună ordine într-un domeniu care poate 
prezenta un pericol potenţial pentru sănătatea oamenilor. S-a trecut la 
dezbateri generale. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 ianuarie 2006, începând 
cu orele 930.  

Au fost prezenţi toţi cei 24 de 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. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de Lege privind regulile 
de sănătate publică la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană. 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se regăsesc în 
raportul întocmit de comisie. Au fost votate în unanimitate toate articolele din 
proiectul de lege, de la articolul 1 la articolul 14, precum şi anexa la acest 
proiect de lege. 

Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 25 ianuarie 2006, începând 

cu orele 930, având următoarea ordine de zi: 
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- Analiza situaţiei privind serviciile de însămânţări artificiale şi a 
măsurilor pentru realizarea cotelor de lapte, în contextul integrării în Uniunea 
Europeană. 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală – (sesizare în fond, PL.X 555/2005.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

Au fost prezenţi toţi cei 24 de 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 invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Marcu – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Borşan – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristinel Şonea – director adjunct, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Lucian Elisei – director adjunct, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Cornelia Ionescu – consilier, Direcţia generală implementare 

politici sectoriale şi de piaţă din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Monica Neagu – director, Direcţia generală pentru  siguranţa 
alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Romeo Manea – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Miron Moldovan – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Dana Chirică – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Viorel Gât – consilier Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 
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S-a trecut la analiza situaţiei privind serviciile de însămânţări artificiale 
şi a măsurilor pentru realizarea cotelor de lapte, în contextul integrării în 
Uniunea Europeană. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a arătat că analiza a fost inclusă pe 
ordinea de zi a şedinţei plecând de la constatările din teritoriu, unde se 
întâlnesc multe nereguli într-un sector care până acum a funcţionat cât de cât 
bine. 

Ar trebui să existe o consultare permanentă între toţi factorii implicaţi, 
pentru că unele nereguli apărute în urma măsurilor de reorganizare să nu aibă 
efecte negative în activitatea viitoare. Există pericolul diminuării efectivelor, 
pentru că nu se îndeplinesc anumite condiţii în teritoriu. 

Este un program de descurajare a crescătorilor de vaci de lapte, şi 
trebuie intervenit pentru eliminarea neajunsurilor, şi cere o situaţie 
comparativă privitoare la domeniul analizat.  

Au urmat dezbateri. 
După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la dezbaterea şi analiza 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2005 
privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală – (sesizare 
în fond, PL.X 555/2005).  

Doamna Dana Chirică, consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.  

Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. 
Au fost votate în unanimitate articolele de la art.1 la art.13, inclusiv. 

Dezbaterile au fost întrerupte la art.14, urmând a fi reluate într-o altă şedinţă.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 ianuarie 2006, începând 

cu orele 930, având următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea unor 

prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, 
comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură – (sesizare în 
fond, PL.X 621/ 2005). 

Şedinţa a fost condusă de domul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

Au fost prezenţi toţi cei 24 de 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. 

A participat ca invitat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
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S-a trecu la dezbaterea şi analiza  proiectului de Lege pentru abrogarea 
unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, 
comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură – (sesizare în 
fond, PL.X 621/ 2005). 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Articolul unic al proiectului de lege a fost votat în unanimitate.    
  

 
  
         PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN     Ioan MUNTEANU 
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