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SINTEZA
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 08.10.2002
şi 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.
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 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
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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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