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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25.09.2001 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Zootehnia (sesizare în
fond � PL 472/2001 � continuarea dezbaterilor)

Au fost prezenţi toţi cei 33 deputaţi, membri ai Comisiei.
Au participat ca invitaţi domnii: Mocanu Vasile, senator, din partea iniţiatorilor

legii, domnul Predilă Gheorghe, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, domnul
Marian Ciuceanu, director Direcţia Generală pentru Strategii şi Politici în Zootehnie.

Şedinţa a fost condusă de domnul Nicolescu Mihai, vicepreşedinte al Comisiei,
care a prezentat pe scurt importanţa adoptării acestei legi, în contextul în care se
doreşte ca activitatea de creştere a animalelor să reprezinte o ramură de bază a
agriculturii României.

Transformările socio-economice de după 1989 se fac simţite şi în activitatea
agricolă, inclusiv în cea de creştere a animalelor.

S-au produs mutaţii importante în structura proprietăţii, în organizarea şi
funcţionarea agenţilor economici, precum şi în soluţiile de sprijinire a producătorilor
agricoli individuali prin servicii specifice.

O serie de prevederi din actele normative în vigoare au devenit anacronice ca
urmare a modificării structurii de proprietate asupra efectivelor de animale, a fondului
pastoral, a terenului agricol şi a celorlalte mijloace de producţie.

O noutate pe care o prezintă noul act normativ o reprezintă capitolul VI al legii,
referitor la protecţia animalelor.

Domnul deputat Ianculescu Marian a propus ca textul articolului 20, alineatul 1
să fie modificat şi să se menţioneze că "păşunile împădurite pot fi readuse în circuitul
pastoral, cu aprobarea direcţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, pe
baza unor studii de transformare şi a unor programe de îmbunătăţire şi exploatare a
acestora, întocmite de unităţi de specialitate autorizate", amendament aprobat de
membrii Comisiei.
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Domnul deputat Bozgă Ion a arătat că sancţiunile prevăzute la articolul 41,
alineatul 1 sunt prea aspre şi este de părere ca propunerile să fie modificate.

 Domnul deputat Sadici Octavian şi domnul senator Mocanu Vasile au susţinut
necesitatea prezenţei în lege a unui capitol referitor la răspunderi şi sancţiuni, arătând
pericolele care derivă din nerespectarea şi încălcarea prevederilor acestui act
normativ.

Articolul 41 a fost aprobat în forma prezentată în Senat.
În intervenţiile lor, domnii deputaţi Ianculescu Marian, Sergiu Sbârcea, Bozgă

Ion, Vişinescu Marinache, Sadici Octavian au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea
textului unor articole, amendamentele prezentate şi aprobate regăsindu-se în raportul
întocmit la prezenta lege.

       Preşedinte,          Secretar,

     Ilie NEACŞU                 Victor NEAGU
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