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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 03.09.2019 
Nr. 4c-5/374 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 8, 9, 10 și 11 iulie  2019 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 9, 10 și 
11 iulie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman (raport:  PLx. 218/2019). 

2.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman (raport: PLx. 394/2017). 

3.Deplasarea membrilor Comisiei la sediul Hergheliei Jegălia, 
județul Călărași. 

  
Lucrările şedinţei din ziua de 8 iulie 2019 au avut următoarea 

ordine de zi: 
1. Studiu individual asupra   Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de 
origine animală care nu sunt destinate consumului uman (raport:  PLx. 
218/2019). 
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2. Studiu individual asupra   Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx. 394/2017). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 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, Georgian Pop,  Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 
 
 Lucrările au continuat în ziua de 9 iulie 2019, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Studiu individual asupra   Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman (raport:  PLx. 218/2019). 

2. Studiu individual asupra   Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman (raport: PLx. 394/2017). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 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, Georgian Pop,  Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 
 

Lucrările au continuat în ziua de 10 iulie 2019, având următoarea 
ordine de zi: 
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1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman (raport:  PLx. 218/2019). 

2.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman (raport: PLx. 394/2017). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 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, Georgian Pop,  Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru.Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 

Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 
(PLx. 218/2019). 

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 Guvernului nr.24/2016, în sensul înfiinţării 
unor unităţi de depozitare frigorifică la nivelul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale, finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având ca scop depozitarea 
temporară a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman, până la ridicarea de către prestatorul specializat în 
activitatea de neutralizare, prevenind astfel, îmbolnăvirea animalelor, 
oamenilor sau poluarea mediului. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 



4 
 

ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost 
desemnat domnul deputat Dănuț Păle. 

În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât, 
în unanimitate de voturi, întocmirea unui raport  de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman (PLx. 394/2017). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare  modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2016, prin eliminarea consiliului judeţean 
din procedura de sesizare, de către crescătorii de animale, în vederea 
anunţării prestatorului de servicii contractat pentru transportul şi 
neutralizarea cadavrelor de animale. De asemenea, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Adminstraţiei Publice şi Fondurilor Europene este exclus din 
procedura de stabilire a categoriilor de servicii pentru desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală pentru care 
se acordă sprijin financiar şi modul de acordare. Garda Naţională de 
Mediu înlocuieşte Ministerul Mediului în aplicarea sancţiunilor. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost 
desemnat domnul deputat Dănuț Păle. 

În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât, 
în unanimitate de voturi, întocmirea unui raport  de respingere. 

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 iulie 2019, având 

următoarea ordine de zi: 
 1.Deplasarea membrilor Comisiei la sediul Hergheliei Jegălia, 
județul Călărași.  
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 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, 
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Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Georgian Pop,  Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. Membrii Comisiei au participat la un eveniment 
organizat de Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA (RNP 
ROMSILVA), la Herghelia Jegălia, din Comuna Perișoru, județul 
Călărași. La întâlnire a participat și ministrul apelor și pădurilor, domnul 
Ioan Deneș  și domnul Daniel-Constantin Coroamă,  secretar de stat 
pentru păduri. 
 În opinia directorului general Mihăilescu, Jegălia este una dintre 
hergheliile la care, în urma măsurilor luate, au început să se observe 
rezultatele unui bun management, atât în ceea ce privește creșterea 
armăsarilor cu potențial genetic ridicat, cât și dezvoltarea unei ramuri de 
selecție a calului de sport românesc. 
 Gheorghe Mihăileascu, a precizat că, așa cum i-a solicitat ministrul 
apelor și pădurilor la preluarea funcției de director general al RNP 
ROMSILVA, au fost luate măsuri pentru eficientizarea, din punct de 
vedere economic, a celor 12 herghelii administrate de regie. 
 Această herghelie produce, pe terenul agricol pe care îl are în 
administrare, furajele necesare hrănirii animalelor proprii dar și pentru 
susținerea unor alte herghelii aflate în administrarea RNP ROMSILVA. 
 Ministrul Ioan Deneș a apreciat rezultatele obținute prin 
managementul hergheliei și totodată i-a solicitat directorului general RNP 
ROMSILVA să dezvolte și mai mult latura recreativă, astfel încât 
hergheliile să devină un punct de atracție, de petrecere a timpului liber și 
de practicare a sporturilor ecvestre de către publicul larg, în general, și de 
copii, în special. 
 Cu ocazia evenimentului, membrii Comisiei au inspectat și modul 
în care au evoluat perdelele forestiere constituite pe terenurile aparținând 
Hergheliei Jegălia situate în vecinătatea autostrăzii A2.  
 
      PREŞEDINTE,                 SECRETAR              
Alexandru Stănescu                             Dan Ciocan 
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