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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţelor Comisiei din perioada 15.10.2002÷17.10.2002  

 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările şedinţelor în zilele de 15.10.2002, 16.10.2002 şi 
17.10.2002, cu  următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 15.10.2002, începând cu orele 1200: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 
din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (sesizare în 
fond � PL 478/2002). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.102/2002  privind unele măsuri pentru 
stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor imobile 
ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind 
punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate 
creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi  a fabricilor de 
nutreţuri combinate dezafectate (sesizare în fond � PL 479/2002). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dezvoltarea 
Sectorului Piscicol în Europa Centrală şi de Est (EUROFISH), adoptat la 
Copenhaga la 23 mai 2000 (sesizare în fond � PL 506/2002). 

Miercuri, 16.10.2002, începând cu orele 930:  
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 - procedură de urgenţă -  PL 
320/2002). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind deţinerea câinilor de 
rasă în România   (sesizare în fond - PL 265/2002). 

Lucrările şedinţei din data de 15.10.2002 au început la orele 1400, după 
finalizarea lucrărilor în Plenul Camerei Deputaţilor şi au fost conduse de domnul 
deputat  Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. 
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La şedinţe au participat toţi cei 32 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitaţi 
au participat: 

- domnul Gheorghe Predilă � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor;  

- domnul Corneliu Popa � director general al Agenţiei Domeniilor Statului; 
- domnul Cătălin Sandu � director al Direcţiei Juridice din cadrul Agenţiei 

Domeniilor Statului. 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a 

prezentat programul pentru zilele în care se va lucra în comisie şi a supus aprobării 
ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea primului punct de pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată 
a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.  

În finalul dezbaterilor generale au luat cuvântul domnul Gheorghe Predilă şi 
domnul Corneliu Popa care au răspuns la întrebările formulate pe parcursul şedinţei. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Amendamentele formulate pe parcursul dezbaterilor se regăsesc în raportul 

întocmit la acest proiect legislativ. 
Pe final, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului a fost votat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat un vot împotrivă şi 4 
abţineri. 

Lucrările au fost reluate în şedinţă în ziua de 16.10.2002, începând cu orele 
930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a 
supus aprobării următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.102/2002  privind unele măsuri pentru 
stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor imobile 
ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind 
punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate 
creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi  a fabricilor de 
nutreţuri combinate dezafectate (sesizare în fond � PL 479/2002). 

2. Lege pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Organizaţiei 
Internaţionale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală şi 
de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000 (sesizare în 
fond PL 506/2002).  

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor 
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periculoşi şi agresivi  (sesizare în fond - procedură de urgenţă -  PL 
320/2002). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind deţinerea câinilor de 
rasă în România   (sesizare în fond - PL 265/2002). 

După aprobarea ordinii de zi, preşedintele şedinţei a prezentat şi programul 
pentru zilele de 16 şi 17 octombrie 2002 menţionând că în perioada următoare, după 
epuizarea ordinii de zi anunţată, activitatea trebuie axată pe cunoaşterea şi 
aprofundarea datelor cuprinse în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003. 

La şedinţă au participat ca invitaţi: 
- domnul Gheorghe Predilă � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Petre Nicolae � director, Direcţia de Zootehnie din Ministerul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Văcaru � director, Direcţia Acvacultură şi Pescuit din 

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Liviu Harbuz � consilier al ministrului agriculturii; 
- doamna Adina Ciurea � expert Agenţia Naţională Sanitară Veterinară. 
S-a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.102/2002  privind unele măsuri pentru stimularea cererii de 
atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor imobile ce fac obiectul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor 
zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, 
precum şi  a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate. 

Domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor  a prezentat expunerea de motive, după care au urmat 
dezbateri generale. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2002. Amendamentele formulate  se 
regăsesc în raportul întocmit în cadrul comisiei. 

Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 4 
voturi împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dezvoltarea 
Sectorului Piscicol în Europa Centrală şi de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga 
la 23 mai 2000. Proiectul a fost votat în unanimitate. 

Au urmat dezbateri pe marginea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al 
câinilor periculoşi şi agresivi şi a propunerii legislative privind deţinerea câinilor de 
rasă în România. 

La dezbateri a participat şi domnul deputat Alexandru Sassu, care l-a înlocuit 
pe domnul deputat Mircea Nicu Toader. În comisie s-a hotărât ca, deoarece sunt 
două proiecte de acte normative care au, sensibil, acelaşi domeniu de reglementat, să 
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se meargă pe proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi şi agresivi.  

După clarificarea chestiunilor de natură procedurală s-a trecut la dezbaterea pe 
articole. Amendamentele formulate se vor regăsi în raportul întocmit la acest proiect 
de lege. Dezbaterile au fost întrerupte la Capitolul IV, art.21, urmând a fi reluate 
într-o şedinţă viitoare. 

În data de 17.10.2002 activitatea membrilor comisiei s-a axat pe studiul 
individual al proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003. 

 
 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU   
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