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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 03.09.2002
şi 04.09.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 03.09.2002, începând cu
orele 1400 şi 04.09.2002, începând cu orele 930, având la ordinea de zi
următoarele:

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).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.42/2002 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2002 (sesizare în fond – PL 394/2002)
La lucrările şedinţelor au fost prezenţi 31 de deputaţi, fiind absent domnul
deputat Sbârcea Tiberiu Sergius – concediu medical.
Şedinţa din 03.09.2002 a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea,
preşedintele Comisiei, care a salutat prezenţa la lucrări a membrilor comisiei şi a
prezentat succint obiectivele care stau în atenţia comisiei pentru perioada
următoare. După prezentarea proiectelor de lege care se află pe ordinea de zi
viitoare a comisiei, domnul preşedinte Ioan Bâldea anunţă că pe adresa Comisiei
se primesc numeroase scrisori şi memorii, iar pentru o corectă rezolvare a lor
propune instituirea unui sistem de cunoaştere şi urmărire a problemelor ridicate,
încât fiecare deputat să ştie care sunt aspectele sesizate şi modul de soluţionare a
problemelor.
În continuare se trece la dezbaterea modului în care trebuie abordate
chestiunile care se află pe agenda de lucru a Comisiei.
Au luat cuvântul domnii deputaţi Mihai Nicolescu, Alexandru Pereş, Petre
Posea, Ionel Adrian, Vasile Mihalachi, Zoltan Kovacs, Ion Bozgă, Culiţă Tărâţă,

Ion Ştefan, Ludovic Mardari, precum şi doamna deputat Elena Liana Naum.
Printre problemele care trebuie clarificate s-a subliniat aspectul legat de
fundamentarea prevederilor bugetului pentru 2002 în domeniul agriculturii,
considerându-se necesară o analiză preliminară cu cei implicaţi în elaborarea
acestui document. De asemenea, au fost relevate unele disfuncţionalităţi în
aplicarea unor prevederi legale referitoare la acordarea subvenţiilor stabilite
pentru anul 2002.
În cadrul şedinţei din 03.09.2002 s-au dezbătut şi aspecte legate de situaţia
fondului funciar şi activitatea agricolă şi economică a S.C. Insula Mare a Brăilei.
De asemenea, a fost analizat Rechizitoriul procurorului şef de secţie al
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, care a pus în mişcare acţiunea
penală împotriva învinuiţilor şi dispune trimiterea acestora în judecată pentru
infracţiuni comise la S.C. Insula Mare a Brăilei. Cu toate că rechizitoriul a fost
înregistrat la Tribunalul Brăila la data de 16.04.2002, judecarea cauzei se
tergiversează din motive necunoscute.
Având în vedere pagubele foarte mari produse Societăţii Comerciale
Insula Mare a Brăilei s-a hotărât, în unanimitate de voturi ca de la nivelul
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii să se facă
demersurile necesare pentru clarificarea situaţiei şi soluţionarea dosarului penal.
Şedinţa din data de 04.09.2002 a fost condusă de domnul deputat Ioan
Bâldea, preşedintele Comisiei, care a anunţat că la lucrări sunt prezenţi 31
deputaţi, iar ca invitaţi participă:
- domnul Ion Sorin Mitrea – director general adjunct al ANSV din
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
- doamna Adina Ciurea - inspector ANSV din cadrul Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Virgil Nicolaev – preşedintele Asociaţiei Chinologice din
România.
La lucrările şedinţei, domnul deputat Mircea Nicu Toader a fost înlocuit de
domnul deputat Alexandru Sassu iar domnul deputat Ovidiu Brânzan a participat
în calitate de iniţiator al propunerii legislative privind deţinerea câinilor de rasă în
România.
După aprobarea ordinii de zi s-a dat cuvântul domnului Sorin Ion Mitrea,
director general adjunct al ANSV care a prezentat punctul de vedere al
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Noua legislaţie europeană în domeniu este pe cale să impună, în diferite
ţări europene, o gamă largă de măsuri care pot merge de la obligativitatea purtării
botniţei şi lesei în locurile publice, până la sterilizare şi chiar euthanasiere.
Având în vedere că legislaţia română nu prevede reglementări pentru
deţinerea câinilor periculoşi şi agresivi este necesară crearea unui cadru
legislativ, în regim de urgenţă, care să acopere acest domeniu.
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Ordonanţa de urgenţă stabileşte categoriile de câini periculoşi şi agresivi,
condiţiile care trebuie să le îndeplinească proprietarii sau deţinătorii temporari ai
acestora, precum şi sancţiunile aplicate celor care nu respectă noile prevederi.
În continuare, domnul deputat Ovidiu Brânzan prezintă motivele care au
stat la baza elaborării proiectului de act normativ pe care-l susţine şi arată că
proiectul de lege prezentat urmăreşte să responsabilizeze proprietarii câinilor de
rasă, stabilind cadrul juridic pentru deţinerea şi creşterea lor.
Domnul deputat Atilla Kelemen arată că reglementările în acest domeniu
sunt necesare, pentru a ne alinia la legislaţia europeană în domeniu şi pentru a
crea un cadru legislativ corespunzător în domeniu pentru a proteja câinii, chiar şi
cei din rasele considerate periculoase, având în vedere că, de cele mai multe ori
aceştia sunt achiziţionaţi pentru a se profita de pe urma lor, fiind antrenaţi şi
folosiţi pentru lupte. Amândouă actele prezentate în Comisie sunt importante,
normal ar fi ca din cele două propuneri să iasă o lege care să cuprindă toate
aceste aspecte.
Propune ca un colectiv format din membri ai Comisiei să lucreze pe cele
două texte şi să prezinte comisiei un proiect care să înglobeze prevederi preluate
de acestea.
Supusă la vot, propunerea este aprobată în unanimitate.
În continuare, domnul preşedinte supune analizei propunerile pentru
rectificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru
anul 2002.
După intervenţiile din comisie se supune la vot propunerea de a se aviza
favorabil. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 3
voturi împotrivă şi o abţinere.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Victor NEAGU
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