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SINTEZA
ºedinþelor Comisiei din perioada 01.07.2002 ÷ 04.07.2002

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice
ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 01.07.2002, începând cu orele 1400 ºi 02
la 04.07.2002, începând cu orele 930, având la ordinea de zi urmãtoarele:
01.07.2002:
1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deþinere al câinilor
periculoºi ºi agresivi (sesizare în fond - procedurã de urgenþã - PL
320/2002).
2. Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativã pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.108/2001
privind exploataþiile agricole, iniþiatã de un numãr de 29 deputaþi (PL
78/2002).
3. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea
nr.290/2002 privind organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de cercetaredezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare ºi a
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice Gheorghe Ionescu - ªiseºti
(avizare - procedurã de urgenþã - PL 330/2002).
02.07. ÷ 04.07.2002:
1. Analiza situaþiei din sectorul piscicol.
2. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura (sesizare în
fond - procedurã de urgenþã - PL 333/2002).
Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei, care a prezentat ordinea de zi a ºedinþelor din aceastã sãptãmânã ºi a
menþionat modalitãþile de lucru. Au fost prezenþi toþi cei 32 deputaþi, membri ai
comisiei.
La ºedinþa din data de 01.07.2002 au participat ca invitaþi:

- domnul Gheorghe Predilã - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
- domnul Dan Marin - ºef serviciu Exploataþii agricole, cooperaþie, asociaþii
profesionale ºi de producþie:
- doamna Dana Tãnase - ºef serviciu Agenþia Naþionalã Sanitar- Veterinarã;
- doamna Irina Ciurea - expert - Agenþia Naþionalã Sanitar- Veterinarã.
Dupã aprobarea ordinii de zi ºi prezentarea invitaþilor, se trece la dezbateri pe
marginea primului punct al ordinii de zi.
Despre conþinutul Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.55/2002 privind
regimul de deþinere a câinilor periculoºi sau agresivi au luat cuvântul domnii deputaþi
Kelemen Atilla, Mircea Nicu Toader, Octavian Sadici, Tiberiu Sergius Sbârcea, Mihai
Nicolescu, Ludovic Mardari, doamna deputat Liana Naum, Ion Bozgã, Gheorghe
Pribeanu, care au fãcut observaþii ºi propuneri pentru îmbunãtãþirea conþinutului
actului normativ.
S-a propus ca dezbaterea pe articole a proiectului de lege sã fie amânatã pentru
a se crea posibilitatea formulãrii unor amendamente ºi a consultãrii ºi altor specialiºti
în domeniul chinologiei.
Supusã la vot, propunerea de reprogramare a dezbaterii pe articole a fost
aprobatã în unanimitate de voturi.
ªedinþa din data de 02.07.2002 a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea,
preºedintele comisiei, care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a anunþat cã participã ca
invitaþi urmãtorii:
- domnul Gheorghe Predilã - secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
- domnul Ovidiu Ianculescu - secretar de stat în Ministerul Apelor ºi Protecþiei
Mediului;
- domnul Nicolae Dinulescu - preºedinte Patronatul Român "ROMPESCARIA";
- domnul Gheorghe Vãcaru - director Direcþia Agriculturã ºi Pescuit din
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ;
- domnul Anghel Mihai Titus - preºedinte Asociaþia Profesionalã a Pescarilor
din Delta Dunãrii;
- domnul Viorel Mariuþan - expert, Direcþia Relaþia cu Parlamentul din
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
ªedinþa a fost comunã cu Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea
teritoriului ºi echilibru ecologic.
Domnul deputat Ioan Bâldea - Aratã cã Legea nr.192/2001 privind fondul
piscicol, pescuitul ºi acvacultura nu permite prin conþinutul ei îndeplinirea
angajamentelor asumate de România privind procesul de aderare la Uniunea
Europeanã - Capitolul 8, Pescuitul - din punct de vedere al armonizãrii legislative.
Necesitatea promovãrii prezentei ordonanþe de urgenþã a fost impusã de nevoia
evitãrii redeschiderii negocierilor Documentului de poziþie Capitolul 8 - Pescuitul, în
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prezent închis temporar, ceea ce justificã cazul excepþional ºi recurgerea la
modalitatea de legiferare prevãzutã la art.114 alin.(4) din Constituþie.
Având în vedere importanþa acestei reglementãri, se supune aprobãrii
replanificarea discutãrii pe articole a proiectului de lege privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura. Propunerea a fost votatã
cu unanimitate.
ªedinþa din data de 03.07.2002 a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea,
care a supus aprobãrii ordinea de zi:
Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea
nr.290/2002 privind organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de cercetare-dezvoltare din
domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare ºi a Academiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice Gheorghe Ionescu - ªiseºti.
Dezbaterile pe marginea acestui punct al ordinii de zi au continuat în ºedinþa din
data de 04.07.2002. ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, care a
anunþat cã la proiectul de lege privind aprobarea ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea
ºi funcþionarea unitãþilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii,
silviculturii, industriei alimentare ºi a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
Gheorghe Ionescu - ªiseºti au fost aduse unele amendamente care trebuie aprobate de
membrii comisiei de agriculturã, înainte de a fi înaintate Comisiei pentru învãþãmânt,
ºtiinþã, tineret ºi sport, care va analiza legea în fond.
Domnul deputat Marian Ianculescu prezintã amenadamentele. Supuse la vot,
amendamentele au fost votate în unanimitate, urmând ca ele sã fie înaintate, împreunã
cu avizul favorabil al comisiei, cãtre comisia de învãþãmânt.

PREªEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Alexandru PEREª

3

