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 R A P O R T  
asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor 
zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, 

precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate     
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
a fost sesizată în fond, pentru o nouă dezbatere, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind 
punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării 
şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, 
transmis cu adresa nr.605 din 17 mai 2004. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a 
construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării 
animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate. 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice 
dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a 
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate face parte din categoria legilor ordinare, 
potrivit prevederilor art.73  din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor domnul  Gheorghe Predilă  – 
consilier  în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

Proiectul de lege a fost respins de Senat, în şedinţa din 10 mai 2004. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. 

 În urma dezbaterii, în şedinţa din 25.05.2004, Comisia propune, în 
unanimitate, aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Camera 
Deputatilor Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004. 
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