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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 februarie  2005 

 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 9 şi 
10 februarie 2005 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 (retrimitere la 
comisie – dezbateri generale  –   P.L.–X 617/2004) 

   - Analiza situaţiei unităţilor de procesare din industria alimentară şi stadiul 
armonizării legislaţiei sanitare veterinare naţionale cu cea a Uniunii Europene.  

- Analiza activităţii asociaţiilor chinologice şi a stadiului aplicării Legii 
nr.60/2003. 

Şedinţa din data de 8 februarie 2005 a început la orele 1400  şi a fost 
condusă de domnul deputat  Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
- 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. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Nicolae Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Mariuţan  – consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Andrei Mişurnov - Preşedinte Asociaţia Populaţiei Locale 

Pescarii Deltei; 
- domnul Mircea Pascale – reprezentant din partea Asociaţiei Patronatului 

din Pescuit şi Piscicultură Delta Dunării – Complex Razelm – Sinoe şi Marea 
Neagră, Tulcea; 

- domnul Lucian Sanda - reprezentant din partea Asociaţiei Patronatului 
din Pescuit şi Piscicultură Delta Dunării – Complex Razelm – Sinoe şi Marea 
Neagră, Tulcea. 
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Domnul deputat  Atilla Kelemen, preşedintele comisiei a propus modul în 
care trebuie să se lucreze în abordarea problematicii puse în dezbatere şi a dat 
cuvântul reprezentanţilor asociaţiilor pescarilor să-şi prezinte punctul de vedere. 

Au urmat dezbateri. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 februarie 2005, începând cu 

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

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  
    - Analiza situaţiei unităţilor de procesare din industria alimentară şi stadiul 

armonizării legislaţiei sanitare veterinare naţionale cu cea a Uniunii Europene.  
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul dr.Răzvan Nicolae Ţâru – Preşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor; 
- - domnul prof.univ.dr.Gabriel Predoi – Director general, Direcţia 

Generală Sanitar-Veterinară; 
- domnul Mircea Cherteş – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru  Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Tudorel Baltă – Director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Stelian Caramitru – medic veterinar. 
S-a dat cuvântul domnului Răzvan Nicolae Ţâru, preşedintele Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  Siguranţa Alimentelor, care a prezentat 
situaţia unităţilor de procesare din industria alimentară şi stadiul armonizării 
legislaţiei sanitare veterinare naţionale cu cea a Uniunii Europene.  

Au urmat dezbateri. 
În finalul şedinţei, domnii Răzvan Ţâru şi Gabriel Predoi  au răspuns la 

întrebările formulate în timpul dezbaterilor şi au prezentat modalităţile în care vor 
acţiona pentru  îmbunătăţirea situaţiei în domeniu. 

   Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 februarie 2005, 
începând cu orele 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  

- Analiza activităţii asociaţiilor chinologice şi a stadiului aplicării Legii 
nr.60/2003. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Asociaţiilor chinologice din 

România. 
În cadrul dezbaterilor au fost analizate aspecte din activitatea asociaţiilor 

chinologice din România şi stadiul aplicării legislaţiei în domeniu.  
 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN    Ioan MUNTEANU 


