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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 6 şi 7 aprilie 2005 
având următoarea ordine de zi: 
 - Analiza situaţiei din sectorul fitosanitar.  

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea literei h) a 
art.17 din Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (avizare – PL- 
X115/2005). 

Şedinţa din data de 05.04.2005 a început la orele 1400 şi a avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

- Analiza situaţiei din sectorul fitosanitar. 
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 de deputaţi membri ai 

comisiei. A absentat domnul deputat Ionel Palăr, aflat în delegaţie externă. 
Ca invitaţi au participat:  
- domnul Mugurel Crăciun – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Hera – preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice; 
- doamna Elena Leaotă – şef birou fitosanitar, ierbicide şi fertilizanţi din 

cadrul  Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Tănase – secretar general, Societatea Naţională 

pentru  Protecţia Plantelor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei.  
S-a trecut la analiza activităţii din domeniul protecţiei plantelor. 
Domnul Gheorghe Tănase, secretar general al Societăţii Naţionale 

pentru Protecţia Plantelor a prezentat o informare detaliată în legătură cu 
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situaţia actuală existentă în domeniul analizat şi cu modificările incluse în 
structura unităţilor care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu. 

Doamna Elena Leaotă – şef birou fitosanitar, ierbicide şi fertilizanţi din 
cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, a prezentat 
preocupările şi realizările domeniului pe care îl coordonează, subliniind 
preocuparea pentru  amenajarea de laboratoare dotate cu tehnică modernă, 
compatibile cu cele existente în Uniunea Europeană, care să permită 
monitorizarea permanentă a stării de sănătate a plantelor, calitatea produselor 
utilizate în combaterea bolilor şi dăunătorilor, precum şi calitatea producţiei 
agricole obţinute.  

O atenţie deosebită s-a acordat derulării programelor cu finanţare 
PHARE. S-a reuşit securizarea frontierei, prin amenajarea a 8 puncte la 
graniţă, dotate cu echipamente la standarde europene.  

De la 1 martie 2005 se derulează un program de amploare pentru  
neutralizarea a peste 1.400 tone de deşeuri de pesticide, urmând ca, în funcţie 
de cantităţile existente în teritoriu, fondurile destinate acestui obiectiv să fie 
suplimentate pentru  a asigura buna desfăşurare a acţiunii şi eliminarea în 
totalitate a reziduurilor de substanţe periculoase aflate în diferite depozite din 
ţară. 

Domnul Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice a subliniat importanţa organizării şi desfăşurării dezbaterii din comisie 
şi a arătat că în Uniunea Europeană în care ne vom integra există o preocupare 
cu totul specială în domeniul analizat. A atras atenţia că o importanţă 
deosebită o are calitatea substanţelor utilizate în domeniul combaterii bolilor şi 
dăunătorilor, care trebuie utilizate raţional, pentru  a nu dăuna calităţii 
produsului final şi, în consecinţă, sănătăţii consumatorilor. Există un decalaj 
între nivelul de cunoştinţe al fermierilor din Uniunea Europeană şi cel al 
fermierilor din România. 

Un rol deosebit revine cercetării agricole care poate contribui într-o 
mare măsură, prin cercetarea aplicativă la îmbunătăţirea tehnologiilor de 
cultură şi la ridicarea nivelului de cunoştinţe al celor implicaţi direct în 
producţia agricolă. 

Dacă în Uniunea Europeană există o concepţie clară legată de rotaţia 
culturilor, la noi în ţară, cu 4,5 milioane de fermieri şi cu un număr imens de 
parcele disparate nu mai poate fi urmărită raţionalizarea culturilor şi mai ales 
rotaţia acestora în cadrul asolamentelor. Trebuie pus accentul pe conceptul de 
combatere integrată, plecând de la utilizarea produselor fitosanitare şi a 
măsurilor tehnologice adecvate. 

Cere sprijinul pentru a aduce cercetarea ştiinţifică la locul şi rolul cerute 
de această perioadă de transformări profunde. 
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Domnul deputat Nicolae Popa – Cunoaşte foarte bine situaţia din 
teritoriu şi crede că în ultima perioadă mai mult s-a stricat ceea ce era bine 
înainte în domeniul analizat. Nu este de acord cu existenţa serviciilor în 
subordinea consiliilor judeţene. Trebuie avut în vedere crearea unui cadru 
legislativ. 

Domnul deputat Liviu Timar – Domeniul protecţie plantelor trebuie 
sprijinit. Trebuie luate măsuri din timp. Există în ţară suprafeţe însemnate de 
livezi care nu sunt îngrijite şi care reprezintă un real pericol din punct de 
vedere al protecţiei plantelor.  

Domnul deputat Valeriu Tabără – Cunoaşte foarte bine situaţia. În ce 
priveşte organizarea, din păcate, s-a trecut de la forme superioare la forme 
inferioare, făcând din acest sector unul de-a dreptul vitregit. Nu este posibil să 
acceptăm ca centrele din judeţe pentru protecţia planelor să fie în subordinea 
direcţiilor generale agricole. 

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen – Se fac greşeli, uneori irecuperabile 
şi nu din rea voinţă. După discuţia din comisie, majoritatea colegilor au ajuns 
la concluzia că trebuie făcut ceva.  

Dezbaterea trebuie să aibă finalitate concretă, mai ales că ştim ce 
trebuie făcut. Important este ca în urma dezbaterii să se elaboreze o iniţiativă 
în domeniu, care să aducă activitatea din domeniul protecţiei planelor la 
nivelul cerinţelor agriculturii româneşti şi la nivelul cerut de reglementările 
europene în domeniu. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 06.04.2005, începând cu 
orele 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

 - Analiza situaţiei din domeniul fitosanitar (continuarea dezbaterilor).  
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 de deputaţi membri ai 

comisiei. A absentat domnul deputat Ionel Palăr, aflat în delegaţie externă. 
Ca invitaţi au participat: 
 - domnul Mugurel Crăciun – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Hera – preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice; 
- doamna Elena Leaotă – şef birou fitosanitar, ierbicide şi fertilizanţi, 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
Dezbaterile s-au axat pe necesitatea îmbunătăţirii situaţiei în domeniul 

protecţiei plantelor precum şi a cadrului legislativ necesar. 
Dezbaterile în şedinţă au continuat în ziua de 07.04.2005. Ordinea de zi 

aprobată a fost următoarea: 
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 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea literei h) a 
art.17 din Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (avizare – PL- 
X115/2005). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 de deputaţi membri ai 
comisiei. A absentat domnul deputat Ionel Palăr, aflat în delegaţie externă. 

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

Ca invitat a participat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea literei h) a 
art.17 din Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei a arătat că 
prezenta ordonanţă de urgenţă vine în întâmpinarea cerinţelor Comisiei 
Europene, care reclamă necesitatea urgentării procedurilor care să asigure 
finalizarea, în timp util, a măsurilor aerofotogrammetrice necesare realizării de 
planuri topografice şi cadastrale. 

În acelaşi timp trebuie avut în vedere şi faptul că Sistemul de 
Identificare a Parcelelor Agricole, ca subsistem al Sistemului Integrat de 
Administrare şi Control, trebuie să îndeplinească condiţiile legate de 
funcţionare şi autorizare până la data de 1 ianuarie 2007, astfel încât, după 
această dată, să nu existe riscul ca aproximativ 3.000.000 de agriculturi să 
rămână fără subvenţiile comunitare. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

Propunerea de a se aviza favorabil a fost votată în unanimitate.  
 
 
 PREŞEDINTE,                     SECRETAR,    
Dr. Atilla KELEMEN                    Ioan MUNTEANU  
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