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SINTEZA 
 şedinţelor Comisiei din zilele de  30.09.2003,  

  01.10.2003 şi 02.10.2003 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-
a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 30.09.2003, 01.10.2003 şi  02.10.2003,  având 
programată următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 30.09.2003, începând cu orele 1400  : 
1. Analiza situaţiei privind: 

- stadiul plăţile acţiunilor sanitar veterinare pentru anul 2003; 
- stadiul acordării subvenţiilor producătorilor agricoli pentru materialul biologic, 

precum şi pentru animalele, păsările şi  cerealele vândute; 
- stadiul acordării primelor producătorilor agricoli care livrează lapte la unităţi de 

procesare; 
- balanţa privind sămânţa selecţionată. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa 
Alimentelor   (sesizare în fond � şedinţă comună  cu  Comisia pentru administraţie 
publică -  PL 501/2003) 
Miercuri, 01.10.2003 şi Joi, 02.10.2003, începând cu ora 900: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice �Gheorghe  Ionescu-Şişeşti� (avizare � PL 555/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată (sesizare în fond � dezbateri 
generale - PL 285/2003) 
Şedinţa din data de 30.09.2003 a început la orele 1400 şi a fost condusă de domnul 

deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei. Au fost prezenţi 31 de deputaţi, a 
absentat domnul deputat Atilla Kelemen , aflat în delegaţie externă. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Liviu Harbuz � subsecretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, 

Apelor şi Mediului; 
- domnul Nicolae Popârlan � director general adjunct Agenţia Naţională Sanitară 

Veterinară; 
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- domnul Gheorghe Hedeşan � şeful Inspecţiei naţionale pentru calitatea 
seminţelor; 

- doamna Maria Groza � Direcţia buget-finanţe din Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

După aprobarea ordinii de zi şi prezentarea invitaţilor, s-a dat cuvântul domnului 
Liviu Harbuz, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
care a prezentat o informare cu privire la stadiul plăţilor acţiunilor sanitar veterinare 
pentru anul 2003. 

În continuare, doamna Maria Groza, din partea Direcţiei buget-finanţe a 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului a prezentat o informare detaliată 
în legătură cu stadiul acordării subvenţiilor producătorilor agricoli pentru materialul 
biologic, precum şi pentru animalele, păsările şi cerealele vândute, precum şi situaţia 
acordării primelor producătorilor agricoli care livrează lapte la unităţi de procesare. 

Domnul Gheorghe Hedeşan, şeful Inspecţiei naţionale pentru calitatea seminţelor a 
prezentat o situaţie în legătură cu balanţa privind sămânţa selecţionată. 

Au urmat dezbateri. 
După dezbateri s-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor   
(sesizare în fond � şedinţă comună  cu  Comisia pentru administraţie publică -  PL 
501/2003) 

Domnul Liviu Harbuz a prezentat expunerea de motive. 
În cadrul dezbaterilor pe articole s-au formulat amendamente care se regăsesc în 

raportul întocmit la acest proiect de lege. Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat în 
unanimitate. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în data de 01.10.2003, începând cu orele 900. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al 

comisiei. 
La şedinţă au participat 29 de deputaţi, membri ai comisiei. Au lipsit motivat 

domnii deputaţi Ioan Bâldea, Atilla Kelemen şi Popescu Bejat, aflaţi în delegaţie externă.  
Ca invitaţi au participat domnii Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice �Gheorghe Ionescu-Şişeşti� şi Gheorghe Sin, secretar general al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice �Gheorghe Ionescu-Şişeşti�. 

S-a luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice �Gheorghe  
Ionescu-Şişeşti�. 

Domnul Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
�Gheorghe  Ionescu-Şişeşti� a prezentat expunerea de motive. 

Au urmat dezbateri. 
S-a supus aprobării propunerea de a se aviza favorabil proiectul de lege. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în data de 02.10.2003, începând cu orele 900. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al 
comisiei. Au participat la lucrări 29 de deputaţi, membri ai comisiei. Au lipsit motivat 
domnii deputaţi Ioan Bâldea, Atilla Kelemen şi Popescu Bejat, aflaţi în delegaţie externă.  

Preşedintele de şedinţă a supus aprobării următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei � a prezentat 
principalele modificări pe care le propune proiectul de lege, arătând că textul aflat la 
dispoziţia domnilor deputaţi trebuie analizat cu multă atenţie pentru a se ţine cont de 
prevederile existente şi în celelalte acte normative care reglementează domeniul vizat. 

Roagă subcomisia pentru silvicultură să studieze corelaţiile care trebuie făcute, iar 
dezbaterea să fie reluată într-o şedinţă viitoare.  

 
 
 

 p.PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

           Vicepreş.Mihai NICOLESCU             Victor NEAGU  
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