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SINTEZA
ºedinþelor Comisiei  din  zilele de  26.03.2002,

27.03.2002 ºi  28.03.2002

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice ºi-a
desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 26.03.2002, începând cu orele 1500 ºi în zilele de
27.03.2002 ºi 28.03.2002, începând cu orele 830.

Au fost prezenþi toþi cei 32 de deputaþi membri ai comisiei.
La ºedinþa din data de 26 martie a.c. au participat ca invitaþi:
- Domnul Gheorghe Predilã - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei

ºi Pãdurilor;
- Domnul Ovidiu Ianculescu - Secretar de Stat  în Ministerul Apelor ºi Protecþiei

Mediului,
- Doamna dr.Adina Ciurea - Agenþia Naþionalã Sanitar Veterinarã din cadrul

Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
- Domnul Mihai Farcaº - Consilier în Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.
Ordinea de zi  a fost urmãtoarea:

1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr.37/2002 pentru protecþia animalelor folosite în scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri
experimentale (sesizare în fond - PL 49/2002)

2. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative privind protecþia animalelor utilizate la
experimente (sesizare în fond - PL 697/2001).
ªedinþa din data de 26 martie a fost condusã de domnul deputat Mihai Nicolescu,

vicepreºedinte al  Comisiei, care a prezentat ordinea de zi propusã ºi principalele obiective
pe care comisia ºi le-a stabilit pentru sãptãmâna în curs. Anunþã, de asemenea, invitaþii
prezenþi la dezbateri, cãrora le mulþumeºte cã au rãspuns solicitãrilor biroului comisiei de a
contribui împreunã la elaborarea unor legi bune, care sã ducã la îmbunãtãþirea activitãþii în
domeniile pe care le vizeazã.

Precizeazã cã atât ordonanþa în discuþie, cât ºi celãlalt proiect de lege, elaborat de un
grup de deputaþi ai P.S.D. îºi propun sã promoveze în mod ferm legislaþia internaþionalã ºi
comunitarã ºi sã creeze cadrul organizatoric necesar pentru implementarea ei, în pofida
dificultãþilor economice actuale. De asemenea, prin aceste reglementãri se creeazã cadrul
instituþional pentru aplicarea  mãsurilor necesare privind protecþia animalelor utilizate în
scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale, în conformitate cu normele care vor fi
elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor prin Direcþia de Sãnãtate a
Animalelor din cadrul Agenþiei Naþionale Sanitar Veterinare.
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Domnul deputat Victor Neagu - Proiectul de lege propus nu îngrãdeºte cercetarea
biomedicalã, pe animale, ci urmãreºte implementarea unor norme ferme, într-un cadru etic,
în care suferinþa ºi moartea inutilã a animalelor sã fie excluse.

În aceastã activitate loturile de animale sunt mici, ºi în comparaþie cu alte animale
atenþia care li se acordã poate pãrea exageratã.

Actele normative aflate în dezbatere par indispensabile având în vedere exigenþele
procesului de aderare la Uniunea Europeanã ºi necesitatea de a promova standardele etice
acceptate de structurile europene în care trebuie sã ne integrãm. Trebuie sã ne gândim ºi
cum sã arate instrucþiunile cu privire la anumite aspecte. Se fac ºi alte experimente. Trebuie
sã protejãm animalele supuse experienþei.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Ordonanþa Guvernului este o propunere legislativã
care va suscita un mare interes. Cele douã propuneri trebuie analizate în strânsã legãturã ºi
sã iasã o lege bunã. Lumea ºtiinþificã face apel la noi ca prin lege sã aprobãm metodele de
lucru.

Numãrul de animale care se utilizeazã sã fie de aºa naturã încât sã asigure
rigurozitatea ºtiinþificã.

În data de 27 martie 2002, membrii comisiei s-au deplasat la Complexul Expoziþional
Romexpo, sala Mihail Sadoveanu unde au participat la Conferinþa Naþionalã a Agriculturilor
din România. Conferinþa a fost organizatã de Liga Asociaþiilor Producãtorilor Agricoli din
România ºi a constituit un cadru larg pentru evaluarea situaþiei actuale a producãtorilor
români ºi a propus mãsuri pentru crearea ºi dezvoltarea exploataþiilor agricole.

Dezbaterile au continuat în ºedinþã în data de 28 martie a.c. ºi ele au vizat
problematica rezultatã din proiectele aflate pe ordinea de zi: Ordonanþa Guvernului
nr.37/2002 ºi propunerea legislativã privind protecþia animalelor utilizate la experimente.

     p.Preºedinte, Secretar,

        Mihai NICOLESCU               Victor NEAGU


