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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 03.10.2018
Nr. 4c-5/556 

 
SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 18, 19 și 20 septembrie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18, 19 
și 20 septembrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea  și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” – 
S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a 
Pădurilor (raport: PLx 430/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
524/2017). 

3.Întâlnirea membrilor Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu delegația 
Grupului parlamentar Estonia-România al Republicii Estonia 
condusă de doamna deputat Terje Trei. 

4. Analiza situației privind plata tarifelor pentru contractele de 
concesiune și contractele de prestări de servicii pentru activități 
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sanitar veterinare, precum și influența acestora asupra calității actului 
medical veterinar. 

5. Propuneri pentru modificarea legislației sanitar veterinare. 
6.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 

aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul 
pescuitului și acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci;PLx 145/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 18 septembrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 

modificarea  și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” – 
S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a 
Pădurilor (raport: PLx 430/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
524/2017). 

3.Întâlnirea membrilor Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu delegația 
Grupului parlamentar Estonia-România al Republicii Estonia 
condusă de doamna deputat Terje Trei. 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 

 Domnul deputat Ionuț Simionca a fost absent (delegație 
externă). 
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Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
-domnul Dima Gheorghe, director Direcția de Creștere, 

Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor de Rasă din  Regia Națională 
a Pădurilor Romsilva. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  

Primul punct dezbatut a fost proiectului de Lege pentru 
modificarea  și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” – 
S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a 
Pădurilor (raport: PLx 430/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca  obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2002, prin înfiinţarea Direcţiei de creştere, exploatare şi 
ameliorare a cabalinelor, ca unitate cu personalitate juridică, în 
structura organizatorică a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, 
în vederea eficientizării activităţii de întreţinere a cabalinelor din 
Herghelia Naţională precum şi a asigurării unor noi surse de 
finanţare, prin accesarea de fonduri europene. Direcţia va avea ca 
scop principal: implementarea programului naţional de ameliorare 
genetică a cabalinelor, conservarea patrimoniului genetic naţional, 
constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică 
ridicată, creşterea, ameliorarea calificarea şi perfecţionarea 
efectivelor de cabaline în rasă pură, în cadrul hergheliilor care sunt 
ferme de elită, precum şi alte activităţi specifice. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de Lege  pentru 
modificarea  și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
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132/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” – 
S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a 
Pădurilor a fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor generale s-a decis amânarea votului final  
pentru o ședință viitoare. 
 S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative privind 
interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
524/2017).  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de  
reglementare interzicerea exploatării masei lemnoase în zonele de 
protecţie din parcurile naţionale, pentru o perioadă de zece ani. 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  a întocmit un raport 
preliminar de respingere. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al propunerii legislative  privind 
interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale a fost 
desemnat domnul deputat Emanuel Iuliu Havrici. 
 În urma dezbaterilor s-a decis, în unanimitate  de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere. 
 Ședința a continuat cu întâlnirea membrilor Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu 
delegația Grupului parlamentar Estonia-România al Republicii 
Estonia condusă de doamna deputat Terje Trei. 
 La lucrări au participat din partea României: membrii Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și domnul deputat  Sándor Bende, reprezentantul  Uniunii 
Democrate Maghiare din România, președintele  Grupul parlamentar 
de prietenie cu Republica Estonia. 
 Delegația estonă a fost formată din: 
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 -doamna Terje Trei, reprezentanta Partidului Eston al 
Reformei, președintele Grupului parlamentar Estonia-România, 
membră a Comisei pentru mediu; 
 -domnul Erki Savisaar, reprezentantul Partidului Eston de 
Centru, vicepreședintele Grupului parlamentar Estonia-România, 
președintele Grupului  parlamentar Estonia-Republica Moldova, 
membru al Comisei pentru afaceri economice; 
 -domnul Meelis Mälberg, reprezentantul Partidului Eston al 
Reformei, membru al Grupului parlamentar Estonia-România, 
membru al Comisei pentru mediu; 
 -domnul Dmitri Dmitrijev, reprezrntantul Partidului Eston de 
centru, membru al Grupului parlamentar Estonia-România, membru 
al Comisiei pentru finanțe; 
 -doamna Maire Aunaste, reprezentanta Uniunea Pro Patria, 
membră a Comisiei pentru afaceri externe; 
 -doamna Marju Tamp, consilier în cadrul Departamentului 
pentru relații externe. 
 Temele abordate au fost: Politica Agricolă Comună post-2020 

România și Estonia doresc menținerea fondurilor acordate de UE 
pentru agricultură cel puțin la nivelurile actuale și în viitorul exercițiu 
financiar. Întâlnirea a fost extrem de utilă și în contextul  peluării de 
către țara noastră în intervalul 1 ianuarie-31 iulie 2019 a președinției  
Consiliului Uniunii Europene, delegația estonă s-a oferit să 
împărtășească din experiența proprie în acest sens.  Aderarea la 
Spațiul Schengen și impactul pe care l-a avut asupra economiei 
Estoniei aderarea la zona euro au fost de asemenea, teme abordate de 
cele două delegații. 
  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 septembrie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situației privind plata tarifelor pentru contractele de 
concesiune și contractele de prestări de servicii pentru activități 
sanitar veterinare, precum și influența acestora asupra calității actului 
medical veterinar. 
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2. Propuneri pentru modificarea legislației sanitar veterinare. 
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 23 membri ai 

Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 

 Domnul deputat Ionuț Simionca a fost absent (delegație 
externă). 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 

Dezbaterile au fost amânate pentru o  ședință viitoare. 
 

         Lucrările au continuat în ziua de 20 septembrie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul 
pescuitului și acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci;PLx 145/2018). 

Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin 
Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.  

  Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar și Ionuț Simionca  
(delegație externă) au fost absenți.  
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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