PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale
„Cai de Rasă” - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către
Regia Naţională a Pădurilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind
desfiinţarea Societăţii Naţionale „Cai de Rasă” - S.A. şi preluarea
patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
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1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art.4. – (1) În structura organizatorică a Regiei Naţionale a
Pădurilor - Romsilva se înfiinţează Direcţia de creştere, exploatare şi
ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică specializată în
activitatea de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor de rasă din
patrimoniul statului, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Petricani,
nr. 9A, sector 2, condusă de un comitet director format din 5 membri şi
un director.
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
funcţionează în conformitate cu actul constitutiv aprobat de Consiliul de
Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.”
3. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art.6. - (1) Cheltuielile pentru întreţinerea cabalinelor din
Herghelia Naţională, în număr maxim de 2.060 capete cabaline, care
sunt proprietate publică a statului, patrimoniu genetic naţional, precum
şi cheltuielile pentru promovarea în Herghelia Naţională a cabalinelor
necesare pentru împrospătarea acesteia se finanţează de la bugetul de
stat, prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură
şi prin bugetul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.”
………………………………………………………………………........
(3) Preţurile pentru cabalinele promovate în Herghelia Naţională,
precum şi normele de cheltuieli pentru întreţinerea cabalinelor care fac
parte din categoria Herghelia Naţională, finanţate de la bugetul de stat,
se aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură.”
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4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă.”
5. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, cu
următorul cuprins:
Anexa nr.6
IMOBILE
preluate prin Protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea
Naţională „Cai de Rasă” S.A., Agenţia Domeniilor Statului şi Regia Naţională
a Pădurilor – Romsilva, necuprinse în Ordonanţa de urgenţă 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 Naţională „Cai de Rasă” S.A. şi Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva, precum şi terenuri preluate prin decizii ale Agenţiei Domeniilor
Statului, necuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată
cu modificări prin Legea nr.24/2003.
A1. Terenuri din domeniul privat al statului, preluate prin decizii ale
Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva, care trec în patrimoniul public al statului.
- hectare din care
Nr.
crt.

Denumirea
subunităţii

Suprafaţa
totală

Agricol
Total

d.c.arabil

1.

Herghelia
Sâmbăta de Jos

158,76

154,28

100,02

2.

Depozitul
de
armăsari Târgu
Mureş

108,54

108,54

106,83

Neagricol
d.c.curţi Total
construcţii
4,48
-

-

-

Observaţii

Decizia
nr.379/02.09.2003
a
Agenţiei Domeniilor
Statului
Decizia
nr.439/09.10.2003
a
Agenţiei Domeniilor
Statului
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A2. Terenuri din categoria „Curţi-Construcţii”, din domeniul privat al
statului preluate prin Protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea
Naţională „Cai de Rasă” S.A. şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, care trec
în patrimoniul public al statului.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Date de identificare ale terenului
Nr.inventar
Suprafaţă
m2
Bd.Eroilor nr.122, Oraş Voluntari,
42493
1581
jud.Ilfov
Bd.Eroilor nr.75C, Oraş Voluntari,
42494
1518
jud.Ilfov
Bd.Eroilor nr.75 şi 75B, Oraş
42495
1389
Voluntari, jud.Ilfov
Str.Ecaterina Teodoriu, nr.1A, Oraş
42496
1508
Voluntari, jud.Ilfov
Str.Ecaterina Teodoriu, nr.1B, Oraş
42497
1329
Voluntari, jud.Ilfov
Str.Arieşului, nr.19A, 19B şi 19Bis,
42498
1820
Oraş Voluntari, jud.Ilfov
Str.Arieşului, nr.18, Oraş Voluntari,
42499
908
jud.Ilfov
Str.Arieşului, nr.19, Oraş Voluntari,
42503
1697
jud.Ilfov
Bd.Eroilor, nr.75A, Oraş Voluntari,
42501
1459
jud.Ilfov
Str.Becheanului,
nr.27,
Oraş
42502
3730
Voluntari, jud.Ilfov
Str.Arieşului, nr.19, Oraş Voluntari,
42500
2884
jud.Ilfov
Adresă

Valoare de inventar
- lei 1 072 985
1 030 229
942 680
1 023 442
901 959
1 111 670
554 613
1 036 540
990 187
2 278 312
17 615 969

B. Clădiri din domeniul privat al statului preluate prin Protocoale de
predare-primire încheiate între fosta Societatea Naţională „Cai de Rasă” S.A. şi
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, necuprinse în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003.
B1. Clădiri cu destinaţie de locuinţe, în oraşul Voluntari, judeţul Ilfov.
Date de identificare ale clădiri
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Tip de clădire
Descriere
Casă cu pereţi de cărămidă
cu 2 apartamente, suprafaţa
construită la sol=144,75 m2
Casă cu pereţi de paiantă, cu
2 apartamente, suprafaţa
construită la sol= 191,31 m2
Casă cu pereţi de cărămidă,
cu 2 apartamente, suprafaţa
construită la sol= 99,01 m2
Casă cu pereţi de cărămidă,
cu 2 apartamente, suprafaţa

Bd.Eroilor nr.122, Oraş
Voluntari, judeţul Ilfov

1918

Valoare de
inventar
- lei 9 264

Bd.Eroilor nr.75, Oraş
Voluntari, judeţul Ilfov

1952

82 484

1034

Bd.Eroilor nr.75 şi 75B
Oraş Voluntari, judeţul
Ilfov
Str.Ecaterina Teodoriu,
nr.1A, Oraş Voluntari,

1931

54 816

1035

1936

52 967

1036

Adresa

Data punerii în
funcţiune

Nr.de
inventar
1033

5
5.

6.

7.

8.

9.

10.

construită la sol= 119,75 m2
Casă cu pereţi de cărămidă,
cu 1 apartament, suprafaţa
construită la sol= 58,98 m2
Casă cu pereţi de paiantă, cu
8 apartamente, suprafaţa
construită la sol= 469,32 m2
Casă cu pereţi de cărămidă,
cu 1 apartament, suprafaţa
construită la sol= 72,60 m2
Casă cu pereţi de cărămidă,
cu 1 apartament, suprafaţa
construită la sol= 108,45 m2
Casă cu pereţi de cărămidă,
cu 3 apartamente, suprafaţa
construită la sol= 234,68 m2
Casă cu pereţi de paiantă, cu
4 apartamente, suprafaţa
construită la sol= 200,60 m2

judeţul Ilfov
Str.Ecaterina Teodoriu,
nr.1B, Oraş Voluntari,
judeţul Ilfov
Str.Arieşului,
nr.19A,
19B,19Bis,
Oraş
Voluntari judeţul Ilfov
Str.Arieşului, nr.18, Oraş
Voluntari, judeţul Ilfov

1920

22 196

1037

1948

164 718

1038

1940

37 833

1039

Str.Arieşului, nr.19, Oraş
Voluntari, judeţul Ilfov

1948

97 799

1040

Bd.Eroilor, nr.75A, Oraş
Voluntari, judeţul Ilfov

1953

195 683

1041

Str.Becheanului,
nr.27,
Oraş Voluntari, judeţul
Ilfov

1918

7 895

1042

B2. Spaţiu construit cu destinaţia de sediu de agenţie hipică în municipiul
Bucureşti.
Date de identificare ale spaţiului
Nr.
crt.
1.

Tip de clădire
Descriere

Adresa

Spaţiu la parter bloc de Str.Calea
Moşilor
locuinţe, din beton şi nr.282,
sector
2
BCA
Bucureşti, suprafaţa la
sol construită = 27,80
mp, suprafaţa utilă =
24,58 mp

Data
punerii în
funcţiune
1982

Valoare
de
inventar
- lei 428 000

Nr.de
inventar
1022

Teren din
categoria
curţi,
construcţii
– m2 Cotă
indiviză

B3. Clădiri cu destinaţie de locuinţe, în localitatea Homorod, judeţul Braşov
şi terenurile aferente acestora:
Date de identificare ale clădirii

Nr.
crt.

1.

2.

Tip de clădire
Descriere

Bloc din beton şi
cărămidă, P+2, cu
12 apartamente,
suprafaţa
construită la sol
297,17 m2
Bloc din beton şi

Adresa

Data
punerii în
funcţiune

Valoare
de
inventar
- lei -

Valoarea
amortizată
-lei-

Nr.de
inventar

Str.Principală
nr.399B, bl.
Nr.1, localitatea
Homorod, judeţul
Braşov

1981

220.500

7.391,22

(1013nr.vechi)
1086

Str.Principală

1983

220.500

9.279,92

(1014-

Terenul
aferent
clădirii, din
categoria
„curţi şi
construcţii”
Suprafaţa
– m2 –
3377

3821

6
cărămidă, P+2, cu
12 apartamente,
suprafaţa
construită la sol
336,16 m2

nr.399A, bl.
Nr.2, localitatea
Homorod, judeţul
Braşov

nr.vechi)
1087

Art.II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor
– Romsilva va aproba actul constitutiv prevăzut la art. 4 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea
Societăţii Naţionale „Cai de Rasă” – S.A. şi preluarea patrimoniului
acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva , aprobată cu
modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările ulterioare, precum şi
cu modificările aduse prin prezenta lege.
Art.III. – (1) În termen de 30 de zile de la data aprobării actului
constitutiv prevăzut la art. II din prezenta lege, Direcţia de creştere,
exploatare şi ameliorare a cabalinelor prevăzută la art. (4) alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea
Societăţii Naţionale „Cai de Rasă” – S.A. şi preluarea patrimoniului
acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările ulterioare, precum şi
cu cele aduse prin prezenta lege, preia de la Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva, pe bază de protocol de predare-primire, activul şi
pasivul patrimonial aferent activităţilor privind creşterea, exploatarea şi
ameliorarea cabalinelor de rasă din patrimoniul statului.
(2) Preluarea-predarea activului şi pasivului patrimonial în
condiţiile prevăzute la alin. (1) se face pe baza unei inventarieri
prealabile.
(3) Finanţarea Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a
cabalinelor prevăzută la alin. (1) se asigură, în condiţiile legii, din
venituri proprii, din subvenţii de la bugetul de stat, din sume repartizate
de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva provenite din veniturile
proprii ale acesteia, precum şi din alte surse legal constituite.
(4) Directorul Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a
cabalinelor prevăzute la alin. (1) are calitatea de ordonator terţiar de
credite.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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Bucureşti,
Nr.

