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SINTEZA 
 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 Comis�Á�И��¿���������
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SINTEZA 
 şe inspector ANSV din cadrul Ministerul 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 Ion Sorin Mitrea, 
director general adjunct al ANSV care a prezentat punctul de vedere al 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 

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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