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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 12.12.2018
Nr. 4c-5/763

RAPORT
asupra 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
(PLx 430/2018)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările și completările ulterioare,
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în dezbatere pe fond, cu proiectul
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, transmis cu adresa
nr. PLx 430 din 3 septembrie 2018 și înregistrat sub nr. 4c-5/502/04.09.2018.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 pct.1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 iulie 2018.
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere:
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- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.405/02.05.2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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, în vederea eficientizării activității de întreținere a cabalinelor din Herghelia Națională și asigurarea unor noi surse de
finanțare, prin accesarea fondurilor europene.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege sus
menționat în ședința din 11 decembrie 2018. La lucrările Comisiei deputații au fost prezenți conform listei de prezență.
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul 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, cu amendamentele admise redate în anexa care
face parte integrantă din prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Alexandru STĂNESCU

Dan CIOCAN

Consilier parlamentar, Anton Păştinaru
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Anexa

I. AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
Text Ordonanța de urgență a
Text propus de Comisie
Text Senat
crt.
Guvernului nr. 139/2002
(autorul amendamentului)
0

1.

2.

1

2

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
Art.I. – Ordonanța 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,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.786 din 29
octombrie 2002, aprobată cu
modificări
prin
Legea

3

Motivarea
amendamentelor
4

Nemodificat

Articol unic. - – Ordonanța 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, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.786 din 29 octombrie 2002,
aprobată cu modificări prin Legea
3

0

1

3.

Articolul 4
(1)În structura organizatorică
a Regiei Naţionale a Pădurilor
se înfiinţează Direcţia de
creştere,
exploatare
şi
ameliorare a cabalinelor,
condusă de un director, având
ca scop: coordonarea şi
implementarea
programului
naţional
de
ameliorare
genetica
a
cabalinelor;
conservarea
patrimoniului
genetic naţional, constituit din
totalitatea populatiilor de
cabaline cu valoare genetica
ridicată;
creşterea,
ameliorarea, calificarea şi
perfecţionarea efectivelor de
cabaline în rasa pura, în cadrul
hergheliilor care sunt ferme de
elita, precum şi alte activităţi
specifice.

2

nr.24/2003, cu modificările
ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art.4. – (1) În structura
organizatorică
a
Regiei
Naționale a Pădurilor - Romsilva
se înființează Direcția de
creștere, exploatare și ameliorare
a
cabalinelor,
unitate
cu
personalitate juridică, cu sediul
în municipiul București, strada
Petricani, nr.9A, sector 2,
condusă de un comitet director
format din 5 membri și un
director, având ca scop principal:

3

nr.24/2003,
cu
modificările
ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art.4. – (1) În structura
organizatorică a Regiei Naționale
a Pădurilor - Romsilva se
înființează Direcția de creștere,
exploatare și ameliorare a
cabalinelor,
unitate
cu
personalitate juridică specializată
în activitatea de creștere,
exploatare și ameliorare a
cabalinelor
de
rasă
din
patrimoniul statului, cu sediul în
municipiul
București,
strada
Petricani, nr.9A, sector 2, condusă
de un comitet director format din
5 membri și un director, având ca
scop principal:
a) implementarea programului a)-Nemodificată
național de ameliorare genetică a
cabalinelor;
b) conservarea patrimoniului b)-Nemodificată

4

Paragraf preluat de
la art.4 alin.(3).
Pentru
o
reglementare
unitară.
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genetic național, constituit din
totalitatea
populațiilor
de
cabaline cu valoare genetică
ridicată;
c) creșterea, ameliorarea,
calificarea și perfecționarea
efectivelor de cabaline în rasă
pură, în cadrul hergheliilor care
sunt ferme de elită, precum și
alte activității specifice.”
2, La articolul 4, după
alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
„(3) Direcţia de creştere,
exploatare şi ameliorare a
cabalinelor,
unitate
cu
personalitate
juridică
specializată în activitatea de
creștere,
exploatare
și
ameliorare a cabalinelor de
rasă din patrimoniul statului,
funcționează în conformitate cu
actul constitutiv aprobat de
Consiliul de Administrație al
Regiei Națională a Pădurilor –
Romsilva și cu prevederile
prezentei legi.”

3

4

c)-Nemodificată

2. La articolul 4, după alineatul
(2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul
cuprins:
Paragraf preluat la
„(3) Direcţia de creştere,
exploatare şi ameliorare a alin.(2).
cabalinelor
funcționează
în
conformitate cu actul constitutiv
aprobat
de
Consiliul
de
Administrație al Regiei Națională
a Pădurilor – Romsilva.”
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5.
Articolul 6
(1)Cheltuielile
pentru
întreţinerea
unui
număr
maxim de 2.060 capete
cabaline, care sunt proprietate
publică a statului, patrimoniu
genetic naţional, format din
110 capete armasari pepinieri,
650 capete iepe-mama şi
1.300 capete armasari de
monta publică, precum şi
cheltuielile pentru trecerea la
turma de baza a cabalinelor
necesare pentru improspatarea
acesteia se finanţează de la
bugetul de stat prin bugetul
Ministerului
Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.
-------------------(3)Preţurile pentru cabalinele
trecute la turma de baza se
stabilesc prin ordin al
ministrului
agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor, iar

2

3

3.La articolul 6, alineatele (1)
și (3) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Art.6. - (1) Cheltuielile pentru
întreţinerea
cabalinelor
din
Herghelia Națională, în număr
maxim 2.060 capete cabaline,
care sunt proprietate publică a
statului, patrimoniu genetic
naţional, precum și cheltuielile
pentru promovarea în Herghelia
Națională a cabalinelor necesare
pentru împrospătarea acesteia se
finanțează de la bugetul de stat
prin bugetul autorității publice
centrale care răspunde de
silvicultură.

3.- La articolul 6, alineatele (1)
și (3) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Art.6. - (1) Cheltuielile pentru
întreţinerea
cabalinelor
din
Herghelia Națională, în număr
maxim 2.060 capete cabaline, care
sunt proprietate publică a statului,
patrimoniu
genetic
naţional,
precum și cheltuielile pentru
promovarea
în
Herghelia
Națională a cabalinelor necesare
pentru împrospătarea acesteia se
finanțează de la bugetul de stat și
prin bugetul Regiei Naționale a
Pădurilor - ROMSILVA.”
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Autor:
Deputat PNL – Tinel Gheorghe
-----------------------------------------------------------(3) Preţurile pentru cabalinele (3) – Nemodificat
promovate
în
Herghelia
Națională, precum și normele de
cheltuieli pentru întreținerea
cabalinelor care fac parte din
6

0

6.

1

2

normele de cheltuieli finanţate
de la bugetul de stat se aproba
de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, cu
avizul Ministerului Finanţelor
Publice.

categoria Herghelia Națională,
finanţate de la bugetul de stat, se
aprobă prin ordin comun al
autorității publice centrale care
răspunde de silvicultură și al
autorității publice centrale pentru
finanțe publice.”

Art. 10- Anexele nr. 1-5 fac
parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă.

7.
-----------

8.
----------------

4.După anexa nr.5 se introduce
o nouă anexă, anexa nr.6,
având același conținut cu
anexa la prezenta lege.
Art.II. – Imobilele preluate de
către Regia Națională a Pădurilor
- Romsilva prin protocoale de
predare-preluare încheiate cu
Societatea Națională „Cai de
Rasă” – S.A. și care nu au fost
cuprinse în Ordonanța de urgență
a
Guvernului
nr.139/2002
privind desființarea Societății

3

4

4. Art. 10. - Anexele nr. 1-6 fac Trebuie modificat
parte integrantă din prezenta si acest articol
ordonanţă de urgenţă.
pentru a specifica
cate anexe are
ordonanta.
5. După anexa nr.5 se introduce
o nouă anexă, anexa nr.6, cu
următorul cuprins:
(anexa nr. 6 se regăsește la
paginile 9-11 din prezentul raport)
Art. II nu face decât
Se elimină.
sa descrie cuprinsul
anexei, nu este o
dispoziție
tranzitorie, fapt care
contravine normelor
de
tehnica
legislativa.
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Naționale „Cai de Rasă” – S.A.
și
preluarea
patrimoniului
acesteia de către Regia Națională
a Pădurilor – Romsilva, aprobată
cu modificări prin Legea
nr.24/2003, cu modificările
ulterioare, sunt prevăzute în
anexa nr.6 care face parte
integrantă din prezenta lege.
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Anexa nr.6
IMOBILE
preluate prin Protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea
Națională „Cai de Rasă” S.A., Agenția Domeniilor Statului și Regia Națională a
Pădurilor – Romsilva, necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.24/2003
A. Terenuri preluate prin Protocoale de predare-primire încheiate între fosta
Societatea Națională „Cai de Rasă” S.A. și Regia Națională a Pădurilor – Romsilva,
precum și terenuri preluate prin decizii ale Agenției Domeniilor Statului, necuprinse în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea
nr.24/2003.
A1. Terenuri din domeniul privat al statului, preluate prin decizii ale Agenției
Domeniilor Statului în administrarea Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, care trec
în patrimoniul public al statului.
- hectare din care
Denumirea
subunității

Suprafața
totală

1.

Herghelia Sâmbăta
de Jos

2.

Depozitul
armăsari
Mureș

Nr.
crt.

de
Târgu

Agricol
Total

d.c.arabil

158,76

154,28

100,02

108,54

108,54

106,83

Neagricol
d.c.curți Total
construcții
4,48
-

-

-

Observații

Decizia
nr.379/02.09.2003
a
Agenției
Domeniilor
Statului
Decizia
nr.439/09.10.2003
a
Agenției
Domeniilor
Statului

A2. Terenuri din categoria „Curți-Construcții”, din domeniul privat al statului
preluate prin Protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea Națională
„Cai de Rasă” S.A. și Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Date de identificare ale terenului
Adresă
Nr.inventar
Suprafață
m2
Bd.Eroilor nr.122, Oraș Voluntari,
42493
1581
jud.Ilfov
Bd.Eroilor nr.75C, Oraș Voluntari,
42494
1518
jud.Ilfov
Bd.Eroilor nr.75 și 75B, Oraș
42495
1389
Voluntari, jud.Ilfov
Str.Ecaterina Teodoriu, nr.1A, Oraș
42496
1508
Voluntari, jud.Ilfov
Str.Ecaterina Teodoriu, nr.1B, Oraș
42497
1329
Voluntari, jud.Ilfov

Valoare de inventar
- lei 1 072 985
1 030 229
942 680
1 023 442
901 959
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0
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1

2

Str.Arieșului, nr.19A, 19B și 19Bis,
Oraș Voluntari, jud.Ilfov
Str.Arieșului, nr.18, Oraș Voluntari,
jud.Ilfov
Str.Arieșului, nr.19, Oraș Voluntari,
jud.Ilfov
Bd.Eroilor, nr.75A, Oraș Voluntari,
jud.Ilfov
Str.Becheanului,
nr.27,
Oraș
Voluntari, jud.Ilfov
Str.Arieșului, nr.19, Oraș Voluntari,
jud.Ilfov

3

42498

1820

1 111 670

42499

908

554 613

42503

1697

1 036 540

42501

1459

990 187

42502

3730

2 278 312

42500

2884

17 615 969

B1. Clădiri din domeniul privat al statului preluate prin Protocoale de predareprimire încheiate între fosta Societatea Națională „Cai de Rasă” S.A. și Regia Națională
a Pădurilor – Romsilva, necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002,
aprobată cu modificări prin Legea nr.24/2003.
B1. Clădiri cu destinație de locuințe, în orașul Voluntari, județul Ilfov.
Date de identificare ale clădiri
Nr.
crt.

Tip de clădire
Descriere

1.

Casă cu pereți de cărămidă
cu 2 apartamente, suprafața
construită la sol=144,75 m2
Casă cu pereți de paiantă, cu
2 apartamente, suprafața
construită la sol= 191,31 m2
Casă cu pereți de cărămidă,
cu 2 apartamente, suprafața
construită la sol= 99,01 m2
Casă cu pereți de cărămidă,
cu 2 apartamente, suprafața
construită la sol= 119,75 m2
Casă cu pereți de cărămidă,
cu 1 apartament, suprafața
construită la sol= 58,98 m2
Casă cu pereți de paiantă, cu
8 apartamente, suprafața
construită la sol= 469,32 m2
Casă cu pereți de cărămidă,
cu 1 apartament, suprafața
construită la sol= 72,60 m2
Casă cu pereți de cărămidă,
cu 1 apartament, suprafața
construită la sol= 108,45 m2
Casă cu pereți de cărămidă,
cu 3 apartamente, suprafața
construită la sol= 234,68 m2
Casă cu pereți de paiantă, cu
4 apartamente, suprafața
construită la sol= 200,60 m2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Adresa

Data punerii în
funcțiune

Bd.Eroilor nr.122, Oraș
Voluntari, județul Ilfov

1918

Valoare de
inventar
- lei 9 264

Bd.Eroilor nr.75, Oraș
Voluntari, județul Ilfov

1952

82 484

1034

Bd.Eroilor nr.75 și 75B
Oraș Voluntari, județul
Ilfov
Str.Ecaterina Teodoriu,
nr.1A, Oraș Voluntari,
județul Ilfov
Str.Ecaterina Teodoriu,
nr.1B, Oraș Voluntari,
județul Ilfov
Str.Arieșului,
nr.19A,
19B,19Bis,
Oraș
Voluntari județul Ilfov
Str.Arieșului, nr.18, Oraș
Voluntari, județul Ilfov

1931

54 816

1035

1936

52 967

1036

1920

22 196

1037

1948

164 718

1038

1940

37 833

1039

Str.Arieșului, nr.19, Oraș
Voluntari, județul Ilfov

1948

97 799

1040

Bd.Eroilor, nr.75A, Oraș
Voluntari, județul Ilfov

1953

195 683

1041

Str.Becheanului,
nr.27,
Oraș Voluntari, județul
Ilfov

1918

7 895

1042

Nr.de
inventar
1033

10

0

1

2

3

B2. Spațiu construit cu destinația de sediu de agenție hipică în municipiul
București.
Date de identificare ale spațiului
Nr.
crt.
1.

Tip de clădire
Descriere

Data
punerii în
funcțiune

Adresa

Spațiu la parter bloc de Str.Calea
Moșilor
locuințe, din beton și nr.282,
sector
2
BCA
București, suprafața la
sol construită = 27,80
mp, suprafața utilă =
24,58 mp

1982

Valoare
de
inventar
- lei 428 000

Nr.de
inventar
1022

Teren din
categoria
curți,
construcții
– m2 Cotă
indiviză

B2. Clădiri cu destinație de locuințe, în localitatea Homorod, județul Brașov și
terenurile aferente acestora:
Date de identificare ale clădirii

Nr.
crt.

1.

2.

Tip de clădire
Descriere

Bloc din beton și
cărămidă, P+2, cu
12
apartamente,
suprafața construită
la sol 297,17 m2
Bloc din beton și
cărămidă, P+2, cu
12
apartamente,
suprafața construită
la sol 336,16 m2

Adresa

Str.Principală
nr.399B, bl.
Nr.1,
localitatea
Homorod, județul
Brașov
Str.Principală
nr.399A, bl.
Nr.2,
localitatea
Homorod, județul
Brașov

Valoare
de
inventar
- lei -

Valoarea
amortizată
-lei-

1981

220.500

7.391,22

(1013nr.vechi)
1086

1983

220.500

9.279,92

(1014nr.vechi)
1087

Data
punerii în
funcțiune

Nr.de
inventar

Terenul
aferent
clădirii, din
categoria
„curți și
construcții”
Suprafața
– m2 –
3377

3821
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