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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 26.03.2002,

27.03.2002 şi  28.03.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 26.03.2002, începând cu orele
1500 şi în zilele de  27.03.2002 şi 28.03.2002, începând cu orele 830.

Au fost prezenţi toţi cei 32 de deputaţi membri ai comisiei.
La şedinţa din data de 26 martie a.c. au participat ca invitaţi:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor;
- Domnul Ovidiu Ianculescu - Secretar de Stat  în Ministerul Apelor şi

Protecţiei Mediului,
- Doamna dr.Adina Ciurea - Agenţia Naţională Sanitar Veterinară din cadrul

Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
- Domnul Mihai Farcaş - Consilier în Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
Ordinea de zi  a fost următoarea:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice
sau în alte scopuri experimentale (sesizare în fond - PL 49/2002)

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia animalelor
utilizate la experimente (sesizare în fond - PL 697/2001).
Şedinţa din data de 26 martie a fost condusă de domnul deputat Mihai

Nicolescu, vicepreşedinte al  Comisiei, care a prezentat ordinea de zi propusă şi
principalele obiective pe care comisia şi le-a stabilit pentru săptămâna în curs.
Anunţă, de asemenea, invitaţii prezenţi la dezbateri, cărora le mulţumeşte că au
răspuns solicitărilor biroului comisiei de a contribui împreună la elaborarea unor legi
bune, care să ducă la îmbunătăţirea activităţii în domeniile pe care le vizează.

Precizează că atât ordonanţa în discuţie, cât şi celălalt proiect de lege, elaborat
de un grup de deputaţi ai P.S.D. îşi propun să promoveze în mod ferm legislaţia
internaţională şi comunitară şi să creeze cadrul organizatoric necesar pentru
implementarea ei, în pofida dificultăţilor economice actuale. De asemenea, prin
aceste reglementări se creează cadrul instituţional pentru aplicarea  măsurilor
necesare privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri
experimentale, în conformitate cu normele care vor fi elaborate de Ministerul
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Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin Direcţia de Sănătate a Animalelor din
cadrul Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinare.

Domnul Mihai Farcaş - Consilier în Ministerul Sănătăţii şi Familiei  -
consideră că nu există motive ca organismul pe care-l reprezintă să emită obiecţii la
Ordonanţa Guvernului nr.37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri
ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.

Ordonanţa urmăreşte crearea unui cadru legislativ adecvat în România,
presupune preluarea prevederilor legislaţiei comunitare în domeniul considerat,
respectiv Directiva Consiliului Europei nr.86/609/CEE privind "armonizarea legilor,
reglementărilor şi prevederilor administrative ale Statelor Membre în domeniul
protecţiei animalelor utilizate în scop experimental sau în alte scopuri ştiinţifice",
precum şi a altor reglementări.

Doamna doctor Adina Ciurea - Agenţia Naţională Sanitar Veterinară este
coautoare la ordonanţa de urgenţă. Au colaborat cu Ministerul Mediului şi cu
"Asociaţia română pentru ştiinţa animalelor  de laborator".

În România nu există legislaţie în domeniu, iar reglementarea utilizării
animalelor în scopuri ştiinţifice  sau în alte scopuri experimentale trebuie să se facă în
condiţii care să nu afecteze stabilitatea şi funcţionarea pieţei comune, în special prin
dereglări ale concurenţei sau bariere privind comerţul.

Domnul Ovidiu Ianculescu - Secretar de Stat în Ministerul Apelor şi Protecţiei
Mediului - Intenţia de a elabora legi la nivelul celor europene este de mare
importanţă. Trebuie subliniat că ordonanţa nu îngrădeşte cercetarea, experimentele şi
procedurile în scop ştiinţific, considerate ca fiind realmente necesare, pe baza unor
aprecieri competente, dar creează un cadru etic, menit să evite suferinţa intensă a
animalelor de experienţă.

Domnul deputat Ion Bozgă - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  - au elaborat legea. Ministerul
Sănătăţii este chemat doar să-şi de-a avizul. Sunt în acest domeniu, analizat astăzi,
două acte normative paralele din care trebuie să iasă o lege bună. Ordonanţa este bine
ordonată şi structurată, bine gândită şi vine să înlăture neajunsurilor care există în
legislaţia românească.

Domnul deputat Octavian Sadici - Legea este necesară şi vine să reglementeze
protecţia animalelor utilizate în experienţe, care să fie în concordanţă cu Directivele
Comisiei Europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi
în alte scopuri ştiinţifice  şi celelalte documente care reglementează domeniul.

Domnul deputat Ludovic Mardari - Experimentele care se efectuează presupun
şi moartea animalelor. Mi se pare deplasat titlul "protecţia animalelor".

Domnul deputat Victor Neagu - Proiectul de lege propus nu îngrădeşte
cercetarea biomedicală, pe animale, ci urmăreşte implementarea unor norme ferme,
într-un cadru etic, în care suferinţa şi moartea inutilă a animalelor să fie excluse.

În această activitate loturile de animale sunt mici, şi în comparaţie cu alte
animale atenţia care li se acordă poate părea exagerată.
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Actele normative aflate în dezbatere par indispensabile având în vedere
exigenţele procesului de aderare la Uniunea Europeană şi necesitatea de a promova
standardele etice acceptate de structurile europene în care trebuie să ne integrăm.
Trebuie să ne gândim şi cum să arate instrucţiunile cu privire la anumite aspecte. Se
fac şi alte experimente. Trebuie să protejăm animalele supuse experienţei.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Ordonanţa Guvernului este o propunere
legislativă care va suscita un mare interes. Cele două propuneri trebuie analizate în
strânsă legătură şi să iasă o lege bună. Lumea ştiinţifică face apel la noi ca prin lege
să aprobăm metodele de lucru.

Numărul de animale care se utilizează să fie de aşa natură încât să asigure
rigurozitatea ştiinţifică.

În data de 27 martie 2002, membrii comisiei s-au deplasat la Complexul
Expoziţional Romexpo, sala Mihail Sadoveanu unde au participat la Conferinţa
Naţională a Agriculturilor din România. Conferinţa a fost organizată de Liga
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România şi a constituit un cadru larg pentru
evaluarea situaţiei actuale a producătorilor români şi a propus măsuri pentru crearea şi
dezvoltarea exploataţiilor agricole.

Dezbaterile au continuat în şedinţă în data de 28 martie a.c. şi ele au vizat
problematica rezultată din proiectele aflate pe ordinea de zi: Ordonanţa Guvernului
nr.37/2002 şi propunerea legislativă privind protecţia animalelor utilizate la
experimente.

  p.Preşedinte, Secretar,

     Mihai NICOLESCU              Victor NEAGU


