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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 17.12.2018
Nr. 4c-5/770 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 11 și 13 decembrie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11 și 
13 decembrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi 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: PLx 430/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ – S.A. în cadrul 
A.N.S.V.S.A și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de 
Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei 
Naționale a Pădurilor –ROMSILVA (raport: Plx. 573/2018) 

3.Dezbaterea şi analiza în procedură de urgență a Propunerii 
legislative privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 
statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor 
angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă (raport 



2 
 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
492/2017). 

 4.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgență a Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România 
și Banca Europeană de Investiții (România – Cofinanțare UE pentru 
dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la București la 17 septembrie 
2018 (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx 
731/2018). 

5. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea 
conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate 
consumului uman (raport: PLx 359/2017). 

6.Studiu individual asupra Proiect de Lege pentru modificarea 
art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (raport comun cu: Comisia 
pentru muncă și protecție socială; PLx 243/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 11 decembrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea şi 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: PLx 430/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ – S.A. în cadrul 
A.N.S.V.S.A și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de 
Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei 
Naționale a Pădurilor –ROMSILVA (raport: Plx. 573/2018) 

3.Dezbaterea şi analiza în procedură de urgență a Propunerii 
legislative privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 
statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor 
angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
492/2017). 
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 4.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgență a Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România 
și Banca Europeană de Investiții (România – Cofinanțare UE pentru 
dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la București la 17 septembrie 
2018 (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx 
731/2018). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea 
conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate 
consumului uman (raport: PLx 359/2017). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați  Cristian Ghinea (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu), Loránd-Bálint Magyar 
(înlocuit la dezbateri de domnul deputat Istvan János Antal) și Ionuț 
Simionca (concediu de odihnă) au fost absenți. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Constantin-Dan Deleanu, subsecretar de stat, 

Ministerul Apelor și Pădurilor; 
-domnul Lelior Iacob, director general, Agenția Națională 

pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“; 
-domnul Gheorghe Dima, director Direcția de Creștere, 

Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor de Rasă din  Regia Națională 
a Pădurilor Romsilva; 

-domnul Anton Gheorghe, director general, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-doamna Monica Iosif, consilier, Ministerul Finanțelor Publice; 
-domnul Mihai Mitrofan, director, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 
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Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Domnul președinte Stănescu a solicitat suplimentarea ordinei 
de zi cu  Proiectul de Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi 
trans în produsele alimentare destinate consumului uman (raport: PLx 
359/2017). 

În urma dezbaterilor generale membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, amânarea votului asupra proiectului de lege mai 
sus menționat până la aprobarea proiectului de regulament aflat pe 
agenda Comisiei Europene de modificare a Anexei III din 
Regulamentul nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește grăsimile trans, altele decât cele 
prezente în mod natural în grăsimile animale și în produsele 
alimentare destinate consumului final. Comisia Europeana a propus 
în luna  iunie 2018 limitarea cantității de acizi grași trans din 
produsele alimentare fabricate industrial la 2 g per 100 g de grăsimi. 
Dacă proiectul de regulament este aprobat, operatorii din sectorul 
alimentar vor avea termen până la data de 1 aprilie 2021 să se asigure 
că produsele lor sunt conforme. 

S-a tercut apoi la dezbaterea  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). 
 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 de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2002, prin înfiinţarea Direcţiei de creştere, exploatare şi 
ameliorare a cabalinelor, ca unitate cu personalitate juridică, în 
structura organizatorică a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, 
în vederea eficientizării activităţii de întreţinere a cabalinelor din 
Herghelia Naţională precum şi a asigurării unor noi surse de 
finanţare, prin accesarea de fonduri europene. Direcţia va avea ca 
scop principal: implementarea programului naţional de ameliorare 
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genetică a cabalinelor, conservarea patrimoniului genetic naţional, 
constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică 
ridicată, creşterea, ameliorarea calificarea şi perfecţionarea 
efectivelor de cabaline în rasă pură, în cadrul hergheliilor care sunt 
ferme de elită, precum şi alte activităţi specifice. 
 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  fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport cu amendamente 
admise. 
 S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative privind 
înființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ – S.A. în cadrul 
A.N.S.V.S.A și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de 
Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei 
Naționale a Pădurilor –ROMSILVA ( Plx. 573/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de  
reglementare înființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ – S.A., ca 
societate pe acțiuni, unitate de interes național, persoană juridică 
română cu capital de stat, în subordinea Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) prin preluarea 
patrimoniului  de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a 
Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al propunerii legislative  mai sus 
menționată a fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor s-a decis, în unanimitate  de voturi, 
întocmirea unui raport  de respingere. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative 
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în 
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domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților 
din centrele de perfecționare profesională agricolă (PLx 492/2017). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de  
reglementare transmiterea cu titlu gratuit a unor imobile din domeniul 
public al statului în domeniul privat al statului şi în proprietatea 
asociaţiilor angajaţilor din centrele de perfecţionare profesională 
agricolă, în vederea realizării obiectivului principal de formare 
profesională agricolă, prin derogare de la prevederile art.10 alin.(2) 
din Legea nr.213/1998. Măsurile propuse urmează să se aplice 
centrelor de perfecţionare profesională agricolă şi bunurilor imobile 
stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, predarea-preluarea imobilelor 
urmând să se facă pe baza unui protocol încheiat între părţile 
interesate, în termen de 60 de zile. Propunerea legislativă a fost 
repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al propunerii legislative  mai sus 
menționată a fost desemnat domnul deputat Sorinel Marian Vrăjitoru. 
 Ultimul punct dezbătut a fost Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca 
Europeană de Investiții (România – Cofinanțare UE pentru 
dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la București la 17 septembrie 
2018 (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx 
731/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Contractului de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România 
– Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la 
Bucureşti la 17 septembrie 2018. Împrumutul se circumscrie 
prevederilor privind legislaţia în domeniul datoriei publice, fiind 
destinat finanţării deficitului de stat şi refinanţării datoriei publice 
guvernamentale, a cărui disponibilizare are la bază realizarea 
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subproiectelor din cadrul măsurilor selectate de către BEI cuprinse în 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014–2020 (PNDR 2014-
2020). Împrumutul, în valoare de 450 milioane lei, se acordă pe o 
perioadă de până la 15 ani, cu până la 5 ani perioadă de graţie. 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) este desemnat 
agenţie de implementare (Promotor), continuând să desfăşoare 
activităţile prevăzute de legislaţia relevantă privind implementarea 
PNDR 2014-2020. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) va efectua 
periodic tragerile din împrumut pentru subproiectele alocate aferente 
măsurilor/sub-măsurilor selectate de către BEI. Sumele 
disponibilizate de BEI din împrumut vor fi virate în contul MFP 
deschis la Banca Naţională a României şi vor fi utilizate pentru 
destinaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică. MFP şi MADR vor încheia un 
Acord subsidiar prin care vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor 
în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor Contractului.  
 Președintele României Klaus Werner Iohannis a înaintat 
Parlamentului spre ratificare  Contractul de finanțare dintre România 
și Banca Europeană de Investiții (România – Cofinanțare UE pentru 
dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la București la 17 septembrie 
2018. Senatul este Cameră decizională. Comisia pentru agruicultură 
este sesizată în vederea elaborării unui aviz. 
  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 Sorin Ioan Roman. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât ,cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat patru abțineri) emiterea unui aviz 
favorabil care va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 decembrie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

 
1.Studiu individual asupra Proiect de Lege pentru modificarea 

art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (raport comun cu: Comisia 
pentru muncă și protecție socială; PLx 243/2018). 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Cristian Ghinea și  Loránd-Bálint Magyar 
au fost absenți.  
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 


		2018-12-17T14:30:57+0200
	Gabriela-Amalia Ciurea




