PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti,10.10.2002
Nr. 24/333

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 08.10.2002 - 09.10.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în ziua de 08.10.2002, după încheierea
şedinţei în plenul Camerei Deputaţilor şi în ziua de 09.10.2002, începând cu orele
930, având următoarea ordine de zi:
Marţi, 08.10.2002:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia
Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen
lung, privind masa lemnoasă (raport suplimentar - PL 368/2002).
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al
câinilor periculoşi şi agresivi (sesizare în fond - procedură de urgenţă PL 320/2002).
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind deţinerea câinilor de
rasă în România (sesizare în fond - PL 265/2002).
La şedinţe au participat 31 deputaţi, din totalul de 32 membri ai comisiei,
fiind absent domnul deputat Sbârcea Tiberiu Sergius, aflat în concediu medical.
Lucrările şedinţei din data de 08.10.2002 au fost conduse de domnul deputat
Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei, care a prezentat pentru aprobare ordinea de zi
şi a anunţat că participă ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Predilă – Secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- doamna Adina Ciurea – expert - ANSV;
Ordinea de zi a şedinţei a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte Ioan Bâldea informează membrii Comisiei de
agricultură că în urma dezbaterilor în plenul Camerei Deputaţilor pe marginea
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor
de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă s-a hotărât
retrimiterea proiectului la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice în vederea reanalizării articolului 6 şi întocmirii
unui raport suplimentar.
Pentru formularea formei finale a amendamentului s-au purtat discuţii pro şi
contra constituirii comisiei care să autorizeze funcţionarea instalaţiilor de debitat

lemn rotund. Forma finală a amendamentului se regăseşte în raportul întocmit la
acest proiect de lege, varianta propusă fiind votată cu majoritatea voturilor. S-a
înregistrat un vot împotrivă.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 09.10.2002, cu următoarea
ordine de zi, care a fost aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al
câinilor periculoşi şi agresivi (sesizare în fond - PL 320/2002).
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind deţinerea câinilor de
rasă în România (sesizare în fond – PL265/2002).
3. Analiza modului de sprijin a producătorilor agricoli pentru înfiinţarea
culturilor de toamnă, realizarea lucrărilor agricole de pregătire a terenului
şi fertilizarea chimică de bază la culturile agricole susţinute ca produs
marfă în anul 2003.
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea bovinelor în
România (sesizare în fond – PL 470/2002).
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei, anunţă că participă ca
invitaţi următorii:
- domnul Gheorghe Predilă – secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Sorin Ioan Mitrea – director general interimar - ANSV;
- domnul Gheorghe Neaţă – director general -Direcţia de Armonizare din
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ;
- domnul Petre Nicolae – director – Direcţia de Zootehnie din Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ;
- domnul Liviu Harbuz – consilier al ministrului agriculturii, alimentaţiei
şi pădurilor ;
- doamna Adina Ciurea – expert – ANSV.
S-a trecut la dezbaterea pe marginea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea bovinelor în
România.
Pentru că la ultima analiză pe marginea acestui proiect de lege în Comisie se
hotărâse ca reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi ai
asociaţiilor crescătorilor de taurine să se întâlnească şi să adopte o poziţie comună
care să fie susţinută la dezbateri, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
Comisiei, a invitat la cuvânt pe domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care a informat pe cei prezenţi că
s-au purtat mai multe discuţii în acest sens, prilej cu care s-a clarificat rolul
fiecăruia în realizarea acestei acţiuni de identificare şi individualizare a efectivelor
de taurine la nivelul României.
Domnul Gheorghe Neaţă, director general în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, a arătat că această acţiune foarte importantă are o
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conotaţie specială, având în vedere pericolul pe care-l reprezintă apariţia unor boli
cu implicaţii asupra sănătăţii oamenilor, aşa cum este encefalopatia spongiformă
bovină. Urgenţa adoptării reglementării este justificată de faptul că prevederile
legislative în vigoare referitoare la declararea, înscrierea, identificarea,
înregistrarea şi adeverirea proprietăţii animalelor nu sunt conforme cu cele
stipulate în legislaţia comunitară, timpul necesar creerii unui sistem naţional de
identificare şi înregistrare a bovinelor, inclusiv a bazei de date necesare este foarte
scurt, iar acest proces solicită un efort considerabil din partea autorităţii veterinare
centrale a României, care trebuie să aibă la bază reglementări concrete şi solide din
punct de vedere legal.
În ţările din vest, aceste operaţiuni sunt executate şi suportate de asociaţiile
crescătorilor de animale, dar la noi acest gen de operaţiuni se află în faze
incipiente.
Termenul limită este 2004, considerat a fi un termen foarte apropiat, având
în vedere şi dispersia destul de mare a efectivelor de animale.
Domnul deputat Vasile Mihalachi – a menţionat că operaţiunea de
identificare şi individualizare este o lucrare de bază şi ea este o pură lucrare de
selecţie, domeniu de care răspunde Agenţia Naţională de Ameliorare şi Selecţie a
Animalelor şi a considerat că acestei agenţii trebuie să i se încredinţeze această
lucrare, pentru că cel care face lucrarea de ameliorare şi selecţie este veriga de
bază. Să nu ne cramponăm de aspectul legat de banii care susţin această
operaţiune.
Domnul deputat Octavian Sadici – dacă suntem atenţi, tot ceea ce au spus
colegii este adevărat. Amenadamentele propuse sunt puse de acord cu rapoartele
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Domnul deputat Atilla Kelemen – noi trebuie să dăm undă verde acestei
activităţi. Munca de selecţie, reproducţie este o activitate zilnică. Un lucru trebuie
înţeles: nu este vorba de reproducţie şi selecţie. Boala vacii nebune este cea care
trebuie evitată. Trebuie realizată o trasabilitate clară, încât beneficiarul să ştie de
unde vine produsul de origine animală. Armonizarea în domeniul agriculturii este
cea mai grea problemă.
Domnul deputat Ion Bozgă – trebuie privite cu toată seriozitatea problemele
pe care le implică o astfel de lege. Uniunea Europeană ne cere o lege care să poată
fi aplicată şi la noi, cu toate că sunt condiţii diferite aici, iar greutăţile sunt mai
mari. În ultima săptămână s-a lucrat pe textul acestei legi iar amendamentele pe
care le-am pregătit vor fi prezentate la articolele respective.
S-a trecut la dezbaterea pe articole a textului proiectului de lege.
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit de comisie.
Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
În continuare, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a
menţionat că se află pe ordinea de zi două proiecte legislative care au ca obiect
câinii periculoşi şi câinii de rasă. Întrucât reglementările lor sunt apropiate,
propune ca până săptămâna viitoare subcomisia pentru zootehnie să le reanalizeze
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şi să prezinte propuneri în legătură cu modul în care se vor dezbate cele două acte
normative, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind
regimul de deţinere a câinilor periculoşi şi agresivi şi propunerea legislativă
privind deţinerea câinilor de rasă în România.
La punctul următor al ordinii de zi s-a dat cuvântul domnului Gheorghe
Predilă, secretar de stat care a prezentat o informare cu privire la sprijinul acordat
producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor de toamnă, realizarea lucrărilor
agricole de pregătire a terenului şi fertilizarea chimică de bază, la culturile agricole
susţinute ca produs marfă în anul 2003.
După susţinerea informării, al cărei text a fost distribuit şi participanţilor la
dezbateri, s-au purtat discuţii pe marginea celor prezentate de reprezentanţii
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Cu acest prilej au fost
clarificate şi o seamă de aspecte în legătură cu realităţile existente în judeţe
precum şi în legătură cu structura culturilor în viitorul an agricol şi gradul de
acoperire cu comenzi a producţiei marfă care se va realiza.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Alexandru PEREŞ
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