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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţelor Comisiei din perioada 21.10.2002÷24.10.2002  

 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a 
desfăşurat lucrările şedinţelor în zilele de 21, 22, 23 şi 24 octombrie 2002, cu  următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003 (avizare � 
PL 524/2002).  

Lucrările în comisie au început luni, 21.10.2002, după reunirea grupurilor 
parlamentare şi au continuat marţi, 22.10.2002, începând cu orele 930 şi au fost conduse de 
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. Pe ordinea de zi a lucrărilor în comisie 
au fost dezbateri generale pe marginea proiectului Legii bugetului. 

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost formulate 29 de 
amendamente, după cum urmează: PSD = 5 din care două admise; PRM = 7 amendamente; 
PNL = 9 amendamente; UDMR = 4 amendamente; PD = 5 amendamente, care au fost 
centralizate şi înaintate pentru a fi analizate în şedinţa comună a celor două comisii de 
agricultură, cea de la Senat şi cea a Camerei Deputaţilor. 

Lucrările au continuat în data de 23.10.2002,în şedinţa comună a Comisiei pentru 
agricultuă, industrie alimentară şi silvicultură a Senatului şi Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, care a prezentat 
ordinea de zi şi a anunţat că la lucrările comisiilor participă: 

- domnul Ilie Sârbu � Ministrul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- doamna Maria Manolescu � Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Petre Daea � Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Pădurilor;  
- domnul Valeriu Steriu � Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei 

şi Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Predilă � Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Ovidiu Ionescu � Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Miron Moldovan � Director General în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Vasile Băcilă � Director General în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei 

şi Pădurilor; 
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- domnul Sorin Ioan Mitrea � Director General al Agenţiei Naţionale Sanitar 
Veterinare; 

- doamna Mariana Angheluş � Director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor; 

- domnul Victor Ciuciu � Şef Serviciu în Ministerul Finanţelor Publice;  
- domnul Valentin Apostol � Director General la Societatea Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare; 
- domnul Petre Nicolae � Director General al Direcţiei Zootehnie; 
- domnul Gheorghe Remar � Director General în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, a invitat la cuvânt pe domnul 

Ilie Sârbu, Ministrul Agriculturii, care a prezentat coordonatele principale ale bugetului 
agriculturii pentru 2003.  

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele de şedinţă propune ca în continuare să se 
desfăşoare dezbateri generale, urmând ca după epuizarea luărilor de cuvânt să se treacă la 
analizarea amendamentelor propuse şi la votul pe articole.  

În continuarea dezbaterilor, domnul Ilie Sârbu, Ministrul Agriculturii a răspuns la 
întrebările formulate în comisie, după care s-a trecut la analizarea şi dezbaterea 
amendamentelor formulate. 

Amendamentele admise, precum şi cele respinse se regăsesc în raportul întocmit la 
acest proiect de lege. 

În finalul dezbaterilor s-a supus aprobării proiectul Legii bugetului Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  care a fost votat de majoritatea celor prezenţi. S-au 
înregistrat 7 voturi împotrivă şi o abţinere. 

Dezbaterile în şedinţă au continuat în data de 24.10.2002. 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a 

anunţat că pe ordinea de zi se află propunerea legislativă privind deţinerea câinilor de  rasă 
în România. S-au desfăşurat dezbateri generale, urmând ca într-o şedinţă următoare să se 
hotărască ce articole vor fi preluate şi adaptate din acest proiect legislativ pentru a 
completa textul proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi şi agresivi.     

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU   
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