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SINTEZA
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 01.10.2002
şi 02.10.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 01.10.2002, începând cu
orele 1100 şi 02.10.2002, începând cu orele 930, cu următoarea ordine de zi:
01.10.2002:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura (vot
final – PL 333/2002)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind sprijinul acordat de stat
tinerilor din mediul rural (sesizare în fond – PL 437/2002)
02.10.2002:
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în
România (sesizare în fond - procedură de urgenţă - PL 470/2002).
La şedinţa din 01.10.2002 au participat 31 de deputaţi din totalul de 32
membri ai comisiei, fiind absent domnul deputat Sbârcea Tiberiu Sergius, aflat în
concediu medical, iar la şedinţa din 02.10.2002 au absentat domnii deputaţi Sbârcea
Tiberiu Sergius, aflat în concediu medical şi Gheorghe Valeriu, care este în delegaţie
externă.
Şedinţa din data de 01.10.2002 a început la orele 1100 şi a fost condusă de
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării ordinea de
zi şi a anunţat că la lucrările comisiei participă ca invitaţi şi domnii deputaţi Codrin
Ştefănescu şi Romeo Raicu, în calitate de iniţiatori ai propunerii legislative privind
sprijinul acordat tinerilor care au împlinit 18 ani pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală.
De asemenea, anunţă că, din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, participă doamna Rodica Matei, director în Direcţia generală de
dezvoltare rurală.
În legătură cu primul punct al ordinii de zi, preşedintele şedinţei anunţă că la
şedinţa comună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în care s-a dezbătut pe articole proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, a
participat şi domnul deputat Dan Verbina, care nu a avut o împuternicire scrisă în
acest sens. Deoarece pe adresa celor două comisii a fost înaintată o scrisoare a
preşedintelui Asociaţiei pescarilor din Delta Dunării, de comun acord cu
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică s-a hotărât ca votul final asupra
acestui proiect legislativ să fie reluat într-o şedinţă viitoare a celor două comisii.
S-a stabilit ca votul final să fie reluat într-o şedinţă viitoare.
În continuare, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei,
menţionează că pe ordinea de zi, pe lângă proiectul de Lege privind sprijinul acordat
de stat tinerilor din mediul rural înaintat de Guvern a fost inclus şi raportul asupra
propunerii legislative privind sprijinul acordat tinerilor care au împlinit 18 ani pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, proiect susţinut de domnii deputaţi
Codrin Ştefănescu şi Romeo Raicu.
Domnul preşedinte Ioan Bâldea propune ca dezbaterile din şedinţă să se
poarte pe proiectul de lege înaintat de Guvern, urmând ca raportul asupra propunerii
legislative privind sprijinul acordat tinerilor care au împlinit 18 ani pentru
construirea unei locuinţe să fie inclus, spre analiză şi dezbatere, pe ordinea de zi întro şedinţă viitoare, în funcţie de ce se va solicita din partea Comsiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care a întocmit
acest raport. Membrii comisiei au fost de acord cu această procedură.
S-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului de Lege privind sprijinul acordat
de stat tinerilor din mediul rural.
S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.
Amendamentele formulate pe parcursul dezbaterilor se regăsesc în raportul
întocmit după finalizarea dezbaterilor.
Lucrările în şedinţă au continuat în data de 02.10.2002, începând cu orele 930.
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a supus aprobării
următoarea ordine de zi:
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în
România.
La şedinţă participă ca invitaţi domnii:
- Gheorghe Predilă – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor;
- Viorel Andronie – director în Agenţia Naţională Sanitar Veterinară;
- Cristian Duicu - expert în cadrul Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinare;
- Gheorghe Roman – director general al Agenţiei Naţionale de Ameliorare şi
Reproducţie în Zootehnie;
- Gheorghe Mărginean – profesor la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
decan al Facultăţii de Zootehnie;
- Gheoghe Liciu – preşedinte al Asociaţiei Generale al Crescătorilor de
Taurine;
- Mihai Petcu – Director în Asociaţia Crescătorilor de Taurine – Rasa
Holstein;
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- Costel Caraş – membru al Asociaţiei Crescătorilor de Taurine – proprietar
fermă Brăneşti Ilfov.
S-a dat cuvântul domnului Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care a prezentat motivele care au stat la baza
elaborării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România.
În continuare şi-au expus punctele de vedere reprezentanţii asociaţiilor
crescătorilor de taurine. După prezentarea acestui punct de vedere domnii deputaţi
şi-au expus opiniile în legătură cu acest proiect legislativ.
Domnul deputat Ioan Bâldea – Nu doreşte să intre în probleme de specialitate,
îl interesează doar aspectul „tehnologic” al acţiunii. Problema nu este nouă, ea a fost
declanşată în anii 1997-1998. În acest moment, cam 28% din acţiune este finalizată.
Ce părere are Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în legătură cu
corectitudinea a ceea ce s-a realizat ? Ce facem, întrerupem o activitate, o luăm de la
capăt sau utilizăm datele căpătate, având în vedere că acţiunile realizate până acum
au fost finanţate din fondul PHARE şi dintr-un fond german ?
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei propune reluarea
dezbaterilor pe marginea acestui proiect de lege în şedinţa următoare a comisiei,
pentru a da posibilitatea tututot să se consulte şi în teritoriu cu cei interesaţi, încât
forma finală să fie în interesul zootehniei româneşti şi în direcţia eforturilor de
integrare a legislaţiei în domeniu cu cea a Uniunii Europeane.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Victor NEAGU
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