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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţelor Comisiei din perioada 28.10.2002÷31.10.2002  

 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a 
desfăşurat lucrările şedinţelor în zilele de 28, 29, 30 şi 31 octombrie 2002, cu  următoarea 
ordine de zi: 

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  (continuarea dezbaterilor -   PL 320/2002). 

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

3. 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). 

Şedinţa din data de 28.10.2002 a început la orele 1530 şi a avut la ordinea de zi: 
- 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  
(continuarea dezbaterilor -   PL 320/2002). 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind deţinerea câinilor de rasă în 
România (continuarea dezbaterilor- PL 265/2002). 
La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, 

care a supus aprobării ordinea de zi care a fost aprobată în unanimitate. În continuare a 
precizat că dezbaterile pe articole au ajuns la Capitolul IV, �Dispoziţii tranzitorii şi finale� 
unde se prevede şi înfiinţarea unei Autorităţi de Supraveghere Chinologică, organism care 
să gestioneze şi să coordoneze activitatea în domeniul care face obiectul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2002. În continuare s-au purtat dezbateri în legătură cu rolul 
acestei Autorităţi de Supraveghere Chinologică, precum şi în legătură cu rolul pe care-l au 
Asociaţiile Chinologice din România, ca organizaţii neguvernamentale. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29.10.2002, începând cu orele 1000. La 
ordinea de zi a şedinţei s-au aflat    

- 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  
(continuarea dezbaterilor -   PL 320/2002). 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind deţinerea câinilor de rasă în 
România (continuarea dezbaterilor- PL 265/2002). 
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Lucrările şedinţei au fost conduse în prima parte de domnul deputat Atilla Kelemen, 
vicepreşedinte al Comisiei, care a anunţat că la lucrări participă: 

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

- doamna doctor Adina Ciurea � expert în cadrul Agenţiei Naţionale Sanitare 
Veterinare. 

Dezbaterea s-a purtat pe articole, prilej cu care au fost prezentate şi amendamente, 
care se regăsesc în raportul întocmit la acest proiect de lege.  

Lucrările în şedinţă au continuat în data de 30.10.2002, începând cu orele 1000. 
Pe ordinea de zi a şedinţei s-a aflat:  
 - Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind deţinerea câinilor de rasă în 
România (continuarea dezbaterilor- PL 265/2002). 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. 
Domnul deputat Ioan Bâldea � Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 

vizează doar un segment bine delimitat şi asupra acestui lucru am căzut de acord.  Nu cred 
că este bine să respingem propunerea legislativă privind deţinerea câinilor de rasă, încă din 
start. La şedinţa următoare să-l invităm şi pe iniţiator care să-şi susţină punctul de vedere şi 
în funcţie de aceasta să decidem cum vom proceda.  

A fost supusă votului propunerea ca dezbaterea pe acest proiect legislativ să fie 
amânată, propunere votată de majoritatea celor prezenţi. S-au înregistrat 3 voturi împotrivă 
şi o abţinere. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 31.10.2002. 
Dezbaterile au avut la ordinea de zi o informare cu privire la stadiul lucrărilor în 

campania de toamnă. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. 
În timpul dezbaterilor s-au prezentat situaţii concrete din judeţe şi s-au semnalat o 

seamă de neajunsuri. 
S-a hotărât ca în zilele de la sfârşitul săptămânii, membrii comisiei să se deplaseze 

în teritoriu şi să constate la faţa locului starea lucrărilor, să reţină greutăţile manifestate în 
buna desfăşurare a campaniei şi să ţină legătura cu factorii responsabili din judeţe şi de la 
nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în vederea sprijinirii celor 
implicaţi în buna desfăşurare a lucrărilor de toamnă,  atât pentru recoltarea culturilor cât şi 
pentru înfiinţarea noilor culturi.  

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU   
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