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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 5, 6  şi 7 aprilie 2005 

 
  

 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.  
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S-a trecut la analiza activităţii din domeniul protecţiei plantelor. 
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: 
 - 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. 
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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  

   

 3


	Bucureşti, 07.04.2005

