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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de  26 şi 27 mai 2009 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26 şi 
27 mai 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Prezentarea situaţiei privind Regia Naţională a Pădurilor 
ROMSILVA. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (raport; Plx 
563/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a 
Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia (raport; PL.x 
271/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul 
Fiscal (aviz; Pl.x 266/2009).  

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (aviz; PL.x 
273/2009).  

6. Întâlnire cu reprezentanţii din domeniul de îmbunătăţiri 
funciare.  

Lucrările şedinţei din data de 26 mai 2009 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 



1. Prezentarea situaţiei privind Regia Naţională a Pădurilor 
ROMSILVA. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (raport; Plx 
563/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a 
Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia (raport; PL.x 
271/2009). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul 
Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Dragoş Adrian Iftime, aflat în concediu 
medical.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gică Duţă – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Florian Munteanu – director general, Regia Naţională 

a Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Cătălin Teodorescu – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Cornelia Ceică – consilier, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;  
- domnul Mihai Păun – şef birou, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza situaţiei privind Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva şi a Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat". 

Domnul Florian Munteanu, director general  al RNP a prezentat 
o informare cu privire la situaţia actuală a RNP şi a detaliat situaţia 
hergheliilor de stat şi a depozitelor de armăsari administrate de RNP, 
instituţie care funcţionează sub autoritatea MAPDR, în scopul 
reabilitării activităţii hipice din România.  

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Marian Avram a cerut clarificări în legătură cu 

poziţia conducerii RNP faţă de răspunderile şi costurile pe care Regia 
le are în domeniul activităţii hergheliilor de stat. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a considerat că 
trebuie mare atenţie în tot ce se va hotărî, pentru că tot ceea ce se face 
trebuie să fie în interesul cailor.  

A cerut ca, deocamdată, să nu se modifice nimic, hergheliile să 
fie păstrate în administrarea RNP, unde, chiar dacă activitatea nu este 
pe specificul Regiei, există, totuşi, condiţii ca rasele de cai şi 
efectivele să fie păstrate în condiţii mai bune. 

Domnul deputat Corneliu Olar a cerut ca soluţiile care se vor 
adopta să ia în considerare şi un parteneriat cu particularii, care ar 
putea prelua o parte din caii care nu sunt în nucleul de bază. 

Domnul deputat Gheorghe Tinel a cerut o mai mare implicare a 
Departamentului pădurilor, care ar trebui să facă mai mult pentru 
obţinerea sumelor necesare de la buget. A apreciat că situaţia 
economică a RNP este destul de dificilă şi a cerut o adaptare a 
managementului la actualele condiţii. A cerut ca RNP să facă un pas 
decisiv pe calea restructurării, pentru că sunt subunităţi care se află 
într-o situaţie financiară dificilă. A considerat necesară elaborarea 
unei iniţiative legislative care să ajute RNP în activitatea viitoare. 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a considerat că important este să 
se asigure banii necesari pentru activitatea hergheliilor, pentru că 
patrimoniul genetic trebuie păstrat. 

Domnul deputat Ion Dumitru a considerat că este necesară o 
corelaţie între subvenţiile acordate de la bugetul statului şi cheltuielile 
efective cu întreţinerea hergheliilor. De asemenea, a cerut să se 
găsească soluţii investiţionale şi pentru componenta care nu intră în 
turma de bază. Consideră că un hipodrom ar fi mai bine amplasat la 
Cornetu, nu la Dor Mărunt, pentru a se profita de distanţa mai mică 
faţă de capitală.  
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Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a apreciat că, în acest 
moment, revenirea la fosta Regie Cai de Rasă nu este o soluţie 
viabilă. Salvarea nucleului genetic este o prioritate căreia trebuie să i 
se acorde toată atenţia. Domnia sa a apreciat preocupările care s-au 
formulat în şedinţă şi a cerut ca toate acestea să fie bine analizate, 
pentru că situaţia în domeniul creşterii cailor de rasă trebuie 
soluţionată. A cerut să fie revăzută şi o seamă de practici actuale, 
inclusiv modul în care se desfăşoară licitaţiile, parteneriatele care pot 
funcţiona cu primăriile din zonă sau cu alte instituţii sau organizaţii, 
şi chiar să se studieze şi experienţa din alte ţări. 

A cerut ca discuţia pe fond a Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" să fie amânată, şi 
să se caute împreună soluţii pentru îmbunătăţirea, inclusiv din punct 
de vedere financiar, a situaţiei hergheliilor care trebuie să rămână, 
deocamdată, în grija RNP care, şi cu sumele de la buget, să contribuie 
la elaborarea unui plan mai larg de salvare a cailor de rasă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia 
(PL.x 271/2009). 

Domnul Cătălin Teodorescu a prezentat expunerea de motive. 
Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole. 
În ansamblu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii 
Guvernului nr.130/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia a fost votat cu 
majoritate de voturi. S-au înregistrat 25 de voturi pentru şi 1 abţinere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 mai 2009, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Întâlnire cu reprezentanţii din domeniul îmbunătăţirilor 
funciare.  
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2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul 
Fiscal (aviz; Pl.x 266/2009).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (aviz; PL.x 
273/2009).  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul 
Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Dragoş Adrian Iftime, aflat în concediu 
medical.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.;  
 - domnul Valentin Apostol – director general, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
 - domnul Nicolae Giugea – preşedinte, Agenţia Domeniilor 

Statului;  
- domnul Adrian Dida – vicepreşedinte, Agenţia Domeniilor 

Statului;  
- domnul Gheorghe Mardare – vicepreşedinte, Liga 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii din România. 
Începând cu ora 1000, la sediul Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice a Camerei 
Deputaţilor s-a desfăşurat o întâlnire între membrii comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice a 
Camerei Deputaţilor şi o delegaţie a Comisiei pentru agricultură, 
păduri şi pescuit din Camera Reprezentanţilor din Republica 
Indonezia. 

Pe parcursul întâlnirii s-au evidenţiat aspecte precum evoluţia 
constant pozitivă a relaţiilor bilaterale, Indonezia reprezentând pentru 
România un partener politic şi economic de importanţă specială în 

 5



Asia de Sud-Est, schimbul activ de delegaţii între parlamentele celor 
două ţări, dorinţa întăririi relaţiilor bilaterale în diverse domenii, 
printre care unul de interes este agricultura. Membrii delegaţiei 
indoneziene şi-au exprimat aprecierea pentru menţinerea stabilităţii 
macroeconomice şi pentru progresele înregistrate de România în 
reforma economică şi socială  şi au subliniat că punctul central al 
politicii agricole indoneziene este menţinerea siguranţei alimentare şi 
promovarea eficientă a producţiei, prelucrarea şi comercializarea de 
produse agricole.  

În continuare au fost analizate aspectele generate de evoluţia 
vremii în România şi  măsurile care trebuie luate de organismele cu 
atribuţii în diminuarea efectelor secetei asupra producţiei agricole.  

Domnul Valentin Apostol, director general al MAPDR, a 
prezentat măsurile pe care MAPDR le-a stabilit pentru perioada 
următoare şi programul pe care specialiştii din minister l-au pregătit 
pentru a fi prezentat în şedinţa de Guvern din data de 27 mai 2009. 

Domnia sa a precizat că vor fi revăzute termenele şi condiţiile în 
care se vor acorda subvenţiile pentru beneficiarii de sprijin din partea 
statului pentru realizarea irigaţiilor.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a subliniat necesitatea 
adoptării unor măsuri, inclusiv de natură organizatorică şi 
instituţională, care să aibă efecte pozitive în lupta de combatere a 
secetei.  

 A afirmat că Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a 
fost o societate care a fost ţinută în viaţă de Legea nr.138/2004 şi a 
avut un management nesatisfăcător.  

Domnul deputat Marian Avram a criticat modul în care se 
acţionează în situaţii de criză şi lipsa unor măsuri care să asigure o 
cunoaştere permanentă şi profundă a realităţii din fiecare domeniu. A 
cerut o abordare mai largă a problematicii analizate, la nivel 
interministerial, pentru că sunt mai mulţi cei care să contribuie la 
înlăturarea efectelor. A considerat că este necesar un sistem organizat 
de combatere a efectelor fenomenelor naturale şi elaborarea unei 
strategii viabile. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a considerat că modul în care 
specialiştii din MAPDR au acţionat în această perioadă este complet 
nesatisfăcător şi demonstrează că situaţia nu este înţeleasă la 
adevărata sa dimensiune. 

Trebuie văzute eficienţa şi rezultatele programului care se 
derulează cu Banca Mondială în domeniul irigaţiilor. 
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Se reabilitează aproximativ 1 milion de hectare, dar efectiv se 
irigă doar 200.000 de hectare. A cerut ca despăgubirile pentru 
calamităţi (cum este seceta) să nu se mai acorde şi celor care-şi 
desfăşoară activitatea în zone cu sisteme de irigaţii viabile. În acelaşi 
timp a afirmat că trebuie să se acorde mai multă atenţie realizării 
perdelelor forestiere de protecţie. A cerut clarificări în legătură cu 
modul în care s-a acţionat pentru privatizarea SNIF. A cerut o 
clarificare a modului în care se va acorda sprijinul de stat în zonele în 
care sistemele de irigaţii nu au fost reabilitate.  

Domnul deputat Stelian Fuia a afirmat că o strategie, ca să fie 
viabilă, trebuie să fie şi construită pe baza realităţii. A arătat că în 
materialele pe care MAPDR le-a prezentat membrilor comisiei sunt şi 
unele greşeli, în ce priveşte sumele care se cer, fapt care dovedeşte o 
anumită superficialitate în întocmirea programelor.  

Domnul deputat Valeriu Steriu a cerut extinderea programului 
şi cu alte măsuri care să fie prevăzute şi mai multă precizie în ceea ce 
priveşte sumele care să fie asigurate pentru derularea programului.  

Consultanţa trebuie să fie mai mult implicată. A cerut ca 
măsurile care vor fi luate să aibă o valabilitate mai mare în timp, 
pentru că, din datele deţinute până acum se pare că seceta va deveni 
un fenomen constant şi nu unul ocazional.  

În continuarea lucrărilor s-a supus dezbaterii şi analizei  
Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din 
Legea nr.157/2003 privind Codul Fiscal ( Pl.x 266/2009) şi Proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 
(PL.x 273/2009).  

S-a hotărât, în unanimitate, acordarea unui aviz favorabil 
Propunerii legislative pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea 
nr.157/2003 privind Codul Fiscal şi amânarea analizei pentru 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă. 

 
 
Preşedinte,                               Secretar, 
Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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