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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 22, 23 şi 24  februarie  2005 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 
23  şi  24 februarie 2005 şi a avut următoarea ordine de zi: 

Marţi, 22.02.2005, începând cu orele 1400 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura (retrimitere la Comisie - PL-X 617/2004) 

Miercuri, 23.02.2005 şi Joi, 24.02.2005, începând cu orele 1000 
1. Analiza activităţii Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă 
agricolă (sesizare în fond – P.L. – X  42/2005) 

Şedinţa din data de 22 februarie 2005 a început la orele 1400  şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- Domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  
- Domnul Constantin Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor; 
- Doamna Adriana Baz – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 
- Domnul Virgil Munteanu – guvernator, Administraţia Rezervaţiei 

Biosferei „Delta Dunării”; 
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- Domnul Nicolae Crăciun – consilier, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- Domnul Corneliu Popescu – preşedinte - Director General, Compania 
Naţională de Administrare a Fondului Piscicol; 

- Domnul Gheorghe Văcaru – consilier, Direcţia Pescuit şi 
Acvacultură, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- Domnul Cornel Mihai – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- Domnul Liviu Mihai – reprezentant, Organizaţia „Salvaţi Dunărea şi 
Delta Dunării”. 

Domnul Atilla Kelemen a menţionat că dezbaterile la proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura durează de ceva timp fără a se fi convenit asupra unei 
forme concrete, în ciuda faptului că au fost consultaţi mulţi dintre cei implicaţi în 
domeniul analizat. 

Dorinţa membrilor comisiei este de a elabora o lege care să rezolve 
problemele din domeniul pisciculturii şi acvaculturii şi care să fie în spiritul 
reglementărilor existente în Uniunea Europeană. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Atilla Kelemen – A arătat că pe problematica Legii 

nr.192/2001 au fost consultaţi foarte mulţi dintre cei implicaţi în acest domeniu. 
Apreciază ca reprezentanţii celor două ministere nu au venit cu o părere corelată, 
o poziţie care să exprime poziţia Guvernului. Propune ca lucrările să fie 
reprogramate pentru  săptămâna viitoare, iar în această perioadă să fie clarificate 
toate problemele legate de piscicultură şi acvacultură, încât să poată fi elaborată o 
lege clară, care să poată fi aplicată.  

Lucrările în şedinţă au fost continuate în ziua de 23 februarie 2005 şi au 
fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, preşedintele comisiei.  

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă 
agricolă. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Atilla Kelemen, a arătat că 

pregătirea agriculturii româneşti pentru  integrarea în Uniunea Europeană 
presupune un efort concertat al tuturor instituţiilor angrenate în acest vast proces. 

Pentru  a permite accesul la cele mai noi tehnologii precum şi la 
principii moderne de organizare şi desfăşurare a activităţii în agricultură, Agenţia 
Naţională pentru  Consultanţă Agricolă va avea un rol extrem de important. 

Este necesară atât reorganizarea instituţiei, cât şi creşterea calităţii 
întregii activităţi pe care specialiştii agricoli de aici o vor desfăşura în perioada 
următoare. 
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Au urmat dezbateri generale.  
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 24 februarie 2005, începând 

cu orele 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă 
agricolă. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Au continuat dezbaterile generale asupra proiectului aflat pe ordinea de 

zi.  
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN    Ioan MUNTEANU 


