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SINTEZA 
şedinţei Comisiei din ziua de 05.02.2003 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 05.02.2003, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2002 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 652/2002). 

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

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia 
socială a persoanelor disponibilizate care înfiinţează şi dezvoltă pe 
cont propriu sau în asociere afaceri în domeniul agricol (avizare � 
PL 456/2002)  

La şedinţă au fost prezenţi 32 de deputaţi membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 

comisiei, care a supus aprobării ordinea de zi şi a prezentat principalele obiective 
care revin comisiei în actuala sesiune parlamentară.  

Participă ca invitaţi: domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, doamna Adina Ciurea, expert în 
cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor   şi domnul Marin 
Durac, director general adjunct al Agenţiei Domeniilor Statului. 

Anunţă, de asemenea, că la lucrări participă ca invitat şi domnul deputat 
Costel Marian Ionescu, care reprezintă grupul de iniţiatori ai propunerii 
legislative privind protecţia socială a persoanelor disponibilizate care înfiinţează 
şi dezvoltă pe cont propriu sau în asociere afaceri în domeniul agricol şi care a 
prezentat expunerea de motive. 

După prezentarea expunerii de motive s-a trecut la dezbateri pe marginea 
acestui proiect legislativ. 

În continuare se supune la vot propunerea de a se acorda un aviz favorabil 
pentru proiectul de lege luat în dezbatere. S-a votat în unanimitate pentru a se 
acorda aviz favorabil.  

La punctul doi al ordinii de zi s-a trecut la dezbaterea propunerii legislative 
privind deţinerea câinilor de rasă în România. 

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, precizează că s-a luat 
legătura cu domnul deputat Ovidiu Brânzan, iniţiatorul propunerii şi, de comun 
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acord s-a convenit în legătură cu respingerea acestui act normativ, deoarece 
majoritatea prevederilor de aici au fost preluate în proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de 
deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi. 

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.134/2002 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. 

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

S-a supus la vot propunerea ca proiectul de lege să fie votat în varianta 
propusă de ordonanţa de urgenţă. S-au înregistrat 2 voturi împotrivă.   

În continuare s-a aprobat ca pe ordinea de zi să fie incluse şi probleme 
diverse vizând activitatea comisiei.  

În cursul dezbaterilor au fost ridicate probleme legate de eficienţa activităţii 
în comisie, de modalităţile de lucru şi, de asemenea, au fost semnalate aspecte pe 
care deputaţii, membri ai comisiei, le-au reţinut în cursul deplasărilor pe care le-
au efectuat în teritoriu în perioada vacanţei parlamentare. 

Au fost formulate întrebări pe adresa Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor şi a domnului Gheorghe Predilă, secretar de stat la acest 
minister. 

S-a hotărât ca toate aceste probleme să fie centralizate de biroul comisiei şi 
să fie înaintate către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pentru a se 
primi un răspuns oficial la chestiunile semnalate şi pentru a se realiza o informare 
corectă. 

Preşedintele comisiei, domnul deputat Ioan Bâldea, a propus membrilor 
comisiei  să fie de acord să se constituie o comisie de anchetă care să clarifice 
problemele existente la �S.C. Insula Mare a Brăilei� şi la �S.N. Tutunul 
Românesc�. 

Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere, urmând ca biroul 
comisiei să facă demersurile necesare pentru constituirea legală a acestei comisii.   

  
 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA     Alexandru PEREŞ    
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