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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 08.04.2019
Nr. 4c-5/202 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 2, 3 și 4 aprilie 2019 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 3 și 
4 aprilie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și 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 înlocuitor retrimis din plen pentru reexaminare: PLx 
430/2018). 

2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (raport comun cu: 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; Plx. 86/2019). 

3.Dezbaterea și analiza  propunerii legislative pentru 
modificarea art. 9  alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 
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fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic; PLx. 19/2019). 

4.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2018 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 546/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 2 aprilie 2019 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și 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 înlocuitor retrimis din plen pentru reexaminare: PLx 
430/2018). 

2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (raport comun cu: 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; Plx. 86/2019). 

3.Dezbaterea și analiza  propunerii legislative pentru 
modificarea art. 9  alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic; PLx. 19/2019). 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Alexandru Stănescu, Nechita-Adrian 
Oros, Ion Tabugan,  Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost absenți, fiind în 
delegație externă. 

 Domnii deputați: Cristian Ghinea  (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu),  Csaba-István Sebestyén 
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(înlocuit la dezbateri de domnul deputat István-János Antal) și 
Ciprian-Constantin Şerban (înlocuit la dezbateri de domnul deputat 
Vasile Cîtea) au fost absenți. 

 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Daniel-Constantin Coroamă, secretar de stat, 

Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 

 -doamna Maria Gheorghiță, director, Agenţia Naţională pentru 
Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu“;  
 -domnul profesor dr.  Valeriu Tabără, președinte, Academia de  
Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești“; 
 -domnul Gheorghe Dima, director Direcția de Creștere, 
Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor de Rasă din  Regia Națională 
a Pădurilor Romsilva;  
 -doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.  
 În conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare ședința comisiei a fost condusă de domnul vicepreședinte 
Ioan Dîrzu. 
 Domnuia sa a specificat că, în conformitate cu prevederile art. 
47 litera e) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
agricultură au hotărât în ședința  din 12 martie 2019 înființarea unei 
subcomisii care va dezbate proiectului de Lege pentru înființarea 
Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare 
(raport: PLx. 34/2019). Domunul vicepreședinte Ioan Dîrzu a supus 
la vot componența subcomisiei formată din următorii domni deputați: 
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Dănuț Păle, Dan Ciocan, Nicolae 
Giugea, Calotă Ică Florică, Loránd-Bálint Magyar  și Ionuț Simionca. 
 S-a trecut apoi la dezbaterea și ananliza proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
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Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale 
„Cai de Rasă” – S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către 
Regia Națională a Pădurilor (430/2018). 
 Domnul vicepreședinte Ioan Dîrzu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și 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. Proiectul a fost 
retransmis din plenul Camerei Deputaților pentru a doua oară, în 
ședința din 20 martie 2019, în vederea reexaminării și depunerii unui 
nou raport. 
 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 reexaminării proiectului de lege membrii comisiei, au 
hotărât,  în unanimitate de voturi, întocmirea unui raport înlocuitor cu 
amendamente admise.   
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 
privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei 
alimentare (Plx. 86/2019). 
 Domnul vicepreședinte Ioan Dîrzu a precizat că propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat și are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009.  În fapt, se preconizează 
trecerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, din 
subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” în subordinea Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava şi reorganizarea acesteia în Staţiunea Didactică şi de 
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Cercetare-Dezvoltare în domeniul Resurselor Vegetale Suceava. 
Propunerea legislativă a fost repartizată și Comisiei pentru învățămât, 
știință, tineret și sport care 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  mai sus 
menționate a fost desemnat domnul deputat Ioan Dîrzu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi ( s-au înregistrat două abțineri), întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 Ultimul punct dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 9  alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 (PLx. 19/2019). 
 Domnul vicepreședinte Ioan Dîrzu a precizat că propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat și are ca obiect de reglementare 
modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013, în sensul eliminării prevederii conform căreia formele 
asociative ce doresc să închirieze suprafeţe de pajişte să fie legal 
constituite cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pentru 
atribuirea directă a contractelor, fiind instituit, totodată, un drept de 
preferinţă la închirierea pajiştilor pentru entităţile înfiinţate cu cel 
puţin un an înaintea depunerii cererii. Propunerea legislativă a fost 
repartizată și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic care 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  mai sus 
menționate a fost desemnat domnul deputat Dan Ciocan. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport comun de respingere. 
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 Lucrările au continuat în ziua de 3 aprilie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2018 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 546/2018). 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Alexandru Stănescu, Nechita-Adrian 
Oros, Ion Tabugan,  Sorinel-Marian Vrăjitoru aflați în delegație 
externă au fost absenți. Domnul deputat  Cristian Ghinea ( înlocuit de 
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu)  a fost absent. 

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 aprilie 2019, 

având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2018 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 546/2018). 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei.  Domnii deputați Cristian Ghinea ( înlocuit de domnul 
deputat Nicolae Daniel Popescu) și Loránd-Bálint Magyar  au fost 
absenți. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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