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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 aprilie 2005 

 
  

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19, 20 şi 21 aprilie 
2005, având următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 19.04.2005, ora 1400: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind finanţarea Proiectului pentru  
modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură ( avizare – 
PL – x 132/2005). 

2. Analiza situaţiei din sectorul de îmbunătăţiri funciare.  
Miercuri, 20.04.2005,ora 1400 şi Joi, 21.04.2005, ora 900: 
- Analiza situaţiei privind producţia şi cercetarea din sectorul de creştere 

a ovinelor. 
Şedinţa din data de 19.04.2005 a început la orele 1400 şi a avut 

următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Analiza situaţiei din sectorul de îmbunătăţiri funciare.  
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  ratificarea 

Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind finanţarea Proiectului pentru  
modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură ( avizare – 
PL – x 132/2005). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au participat ca 
invitaţi: 

- domnul senator Corneliu Pascu – preşedintele Comisiei pentru  
agricultură, industrie alimentară şi silvicultură;  

- domnul senator Ştefan Pete – membru în Comisia pentru  agricultură, 
industrie alimentară şi silvicultură; 

- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;   
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- domnul Alexandru Rădulescu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;   
 - domnul Cornel Tuşa – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Florin Bădulescu – consilier, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Cosmin Dulgheru – consilier, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Ioan Nastea – director general, Administraţia Naţională pentru  
Îmbunătăţiri Funciare; 

- domnul Luigi Bergheş – director general, Societatea Naţională pentru  
Îmbunătăţiri Funciare. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza situaţiei din sectorul de îmbunătăţiri 
funciare. 

Domnul Luigi Bergheş, director general al Societăţii Naţionale pentru  
Îmbunătăţiri Funciare a prezentat o informare în legătură cu situaţia existentă 
la Societatea Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare, subliniind o serie de 
greutăţi cu care se confruntă încă de la investirea sa în funcţie.  

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen – A arătat că dezbaterile în şedinţă 
pe această temă au fost foarte utile şi că în perioada următoare Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îi revine sarcina normalizării 
sectorului de îmbunătăţiri funciare. Trebuie elaborate programe foarte precise 
în acest sens, pentru  că se va reveni cu o analiză în acest domeniu. 

A fost bine că membrii comisiei au fost informaţi cu aceste probleme şi 
roagă pe domnul secretar de stat Flaviu Lazin să informeze conducerea 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu concluziile reieşite 
din analiza realizată în comisie. 

S-a trecut la punctul următor al ordinii de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  ratificarea 

Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind finanţarea Proiectului pentru  
modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură. 

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

S-a trecut la dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20.04.2005, începând cu 
orele 1400 şi a avut următoarea ordine de zi aprobată: 
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- Analiza situaţiei privind producţia şi cercetarea din sectorul de creştere 
a ovinelor. 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2004 pentru  modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru  siguranţa alimentelor (raport suplimentar – PL – x 
743/2004). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitaţi au 
participat: 

- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Răzvan Ţâru – preşedinte, secretar de stat, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice; 

- domnul Nicolae Crăciun – consilier al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale; 

- doamna Paula Bărbuţ – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Radu Răducu – director, Institutul de Cercetări pentru  
Creşterea Ovinelor  Palas - Constanţa. 

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

S-a trecut la analiza situaţiei privind producţia şi cercetarea din sectorul 
de creştere a ovinelor. 

Domnul Cristian Hera a răspuns la unele întrebări formulate în timpul 
dezbaterilor.  

 În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2004 pentru  
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru  siguranţa alimentelor. 

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen a informat că raportul la proiectul de 
lege supus dezbaterii a fost retrimis la comisie, la cererea conducerii comisiei, 
pentru  a se aduce unele amendamente. Amendamentele formulate şi admise 
se regăsesc în raportul suplimentar întocmit. 

S-a supus la vot propunerea de a se aproba raportul suplimentar, cu 
amendamentele formulate şi admise. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21.04.2005, începând cu 

orele 930, cu următoarea ordine de zi aprobată: 
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- Analiza situaţiei privind producţia şi cercetarea din sectorul de creştere 
a ovinelor (continuarea dezbaterilor). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitaţi au 
participat: 

- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice. 

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

Au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi. S-a hotărât ca, pe baza 
concluziilor dezbaterii, factorii responsabili, sub conducerea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să întocmească un program care 
să determine îmbunătăţirea activităţii privind producţia şi cercetarea din 
sectorul de creştere a ovinelor şi pregătirea acestuia pentru  integrarea în 
Uniunea Europeană. 

 
 

 
 

 
PREŞEDINTE,               SECRETAR,   
Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 

    

 4


	Bucureşti, 25 .04.2005

