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Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi 
servicii specifice a Camerei Deputaþilor ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþã 
în ziua de 2 februarie 2005, începând cu orele 930 ºi a avut urmãtoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea 
României la Tratatul Internaþional privind Resursele Genetice Vegetale 
pentru  Alimentaþie ºi Agriculturã, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001 
(sesizare în fond  –   P.L.–X 750/2004) 

ªedinþa din data de 2 februarie 2005 a început la orele 930  ºi a fost 
condusã de domnul deputat  Atilla Kelemen, preºedintele comisiei.  

Au fost prezenþi 24 de deputaþi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei.  

Au participat ca invitaþi: 
- domnul Dãnuþ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale; 
- domnul Victor Cîrlig – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale. 
Domnul deputat  Atilla Kelemen, preºedintele comisiei, a 

menþionat cã pe ordinea de zi se aflã doar un singur punct, urmând ca 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului 
nr.88/2004 pentru  modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului 
nr.42/2004 sã fie dezbãtut într-o altã ºedinþã pentru  cã reprezentanþii 
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale vor ca acest 
proiect sã fie îmbunãtãþit.  

Domnul Dãnuþ Apetrei, secretar de stat, a prezentat expunerea de 
motive la proiectul de lege aflat pe ordinea de zi.  

Tratatul asigurã cadrul juridic internaþional care va garanta 
conservarea ºi utilizarea, într-o mãsurã durabilã, justã ºi echitabilã a 
resurselor fito-genetice ale plantelor. Acesta garanteazã distribuþia 
echitabilã a avantajelor care decurg din utilizarea resurselor genetice, mai 
ales de cãtre statele subdezvoltate.  

În prezent, un numãr de 56 de state au ratificat documentele sale 
naþionale, iar data intrãrii în vigoare a fost stabilitã la 29 iunie 2004. 
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În textul tratatului sunt clarificate aspectele legate de conservarea 
ºi utilizarea durabilã a resurselor genetice vegetale pentru  alimentaþie ºi 
agriculturã, în armonie cu Convenþia privind Diversitatea Biologicã, pentru  
o agriculturã durabilã ºi securitate alimentarã. 

În România existã Banca de Gene de la Suceava, unde este 
conservat un valoros genofond vegetal. 

Domnul deputat  Valeriu Tabãrã – la un astfel de document, 
întrebãrile au fost deja puse.  

Apare necesarã aceastã reglementare a gestionãrii resurselor 
genetice. Important este cã mai multe staþiuni de cercetare-dezvoltare din 
þarã au o bazã geneticã mai valoroasã decât capitatul lor social.  

Dupã finalizarea dezbaterilor s-a supus votului proiectul de Lege 
pentru aderarea României la Tratatul Internaþional privind Resursele 
Genetice Vegetale pentru  Alimentaþie ºi Agriculturã, adoptat la Roma la 3 
noiembrie 2001. 

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
În finalul ºedinþei au fost dezbãtute unele aspecte legate de 

activitatea viitoare a comisiei ºi de analizele care vor trebui realizate pe 
diferite domenii, analize la care sã participe cadrele de conducere 
principale din Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale.  

 
 
 

PREªEDINTE,    SECRETAR, 
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