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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 02.04.2002
şi 03.04.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 02.04.2002 şi 03.04.2002,
începând cu orele 1400.
La dezbateri au fost prezenţi în data de 02 aprilie 2002 31 de deputaţi.
Domnul deputat Gheorghe Valeriu a fost în delegaţie străină. La şedinţa din 03
aprilie 2002 au fost prezenţi toţi cei 32 de deputaţi membri ai comisiei.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri
ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale (continuarea dezbaterilor - PL
49/2002)
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia animalelor
utilizate la experimente (continuarea dezbaterilor - PL 697/2001).
Dezbaterile au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu,
vicepreşedinte al Comisiei, care a supus spre aprobare ordinea de zi şi a anunţat
că la şedinţe participă ca invitaţi:
- Domnul Ovidiu Ianculescu - Secretar de Stat la Ministerul Apelor şi
Protecţiei Mediului:
- Domnul Ion Sorin Mitrea - Director Adjunct Agenţia Naţională Sanitar
Veterinară;
- Dr. Adina Ciurea - Agenţia Naţională Sanitar Veterinară.
În continuare, domnul deputat Mihai Nicolescu reaminteşte că prin aceste
reglementări se crează cadrul instituţional pentru aplicarea măsurilor necesare
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri
experimentale, în conformitate cu normele care vor fi elaborate de Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin Direcţia de Sănătate a Animalelor din
cadrul Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinare.
Ordonanţa urmăreşte crearea unui cadru legislativ adecvat în România.
Întrucât dezbaterile se desfăşoară pe baza a două propuneri legislative, prioritară

va fi Ordonanţa Guvernului şi pentru îmbunătăţirea textului acesteia trebuie
studiate cu atenţie şi propunerile prezentate în iniţiativa susţinută de un grup de
deputaţi P.S.D.
În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a textului de lege.
Amendamentele formulate pe parcursul intervenţiilor se regăsesc în raportul
întocmit la această lege.
După încheierea dezbaterilor s-a supus spre aprobare legea în ansamblu,
care a fost votată cu majoritate de voturi. S-a înregistrat un vot împotrivă.
În finalul şedinţei, domnul deputat Mihai Nicolescu propune ca proiectul de
Lege privind protecţia animalelor utilizate în experimente, proiect prezentat de un
grup de deputaţi PSD, să fie supus votului comisiei în vederea respingerii lui,
întrucât, în timpul dezbaterilor pe articole, textul Ordonanţei guvernamentale a
fost îmbunătăţit cu amendamentele prezentate de domnii deputaţi. Supusă la vot,
propunerea de respingere a fost aprobată. S-au înregistrat 8 voturi împotrivă.
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