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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 25.02.2019 
Nr. 4c-5/60 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 19, 20 și 21 februarie 2019 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19, 20 
și 21  februarie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind câinii 
salvamontiști (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională; PLx 511/2017). 

2.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 
(retrimis din plen pentru raport înlocuitor: PLx 430/2018). 

3.Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură (retrimis din plen 
pentru raport înlocuitor: Plx 208/2017). 

4.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui 
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suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat (aviz pentru: Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru 
învățământ,știință, tineret și sport; PLx 7/2019). 

5.Situația privind plățile ajutorului național tranzitoriu. 
6.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 

modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și 
ale Legii nr. 169/1997 (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 9/2019). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 19 februarie 2019 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind câinii 

salvamontiști (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională; PLx 511/2017). 

2.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 
(retrimis din plen pentru raport înlocuitor: PLx 430/2018). 

3.Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură (retrimis din plen 
pentru raport înlocuitor: Plx 208/2017). 

4.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat (aviz pentru: Comisia pentru 
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administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru 
învățământ,știință, tineret și sport; PLx 7/2019). 

5.Situația privind plățile ajutorului național tranzitoriu. 
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 25 membri ai 

Comisiei. 
 La dezbateri domnii deputați: Cristian Ghinea, Valeriu Andrei 

Steriu și Csaba-István Sebestyén au fost înlocuiți de următorii  
deputați: Nicolae Daniel Popescu, Alina Teiș, respectiv István-János 
Antal. 

Domnii deputați Vasile Gudu (delegație externă), Emanuel-
Iuliu Havrici (concediu de odihnă) și Ion Tabugan (concediu de 
odihnă) au fost absenți. 

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

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

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul profesor dr.  Valeriu Tabără, președinte, Academia de  

Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești; 
-domnul profesor dr. Ioan Jelev, vicepreședinte, Academia de  

Științe Agricole și Silvice „ Gheorghe Ionescu-Sisești“; 
 -domnul Ilie Mihalache, director general, Ministerul Apelor și 
Pădurilor; 
 -domnul Gheorghe Dima, director Direcția de Creștere, 
Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor de Rasă din  Regia Națională 
a Pădurilor Romsilva; 

- domnul Cristian Bărbulescu, specialist Departamentul pentru 
Situații de Urgență; 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind 

câinii salvamontiști (PLx 511/2017). 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind 
unităţile canine de intervenţie la avalanşă, constituite potrivit 
recomandărilor Comisiei Internaţionale de Salvare Alpină (ICAR-
CISA). Astfel, unitatea canină de intervenţie la avalanşă este 
echipajul compus dintr-un câine şi salvamontistul/jandarmul său, 
echipaj care a parcurs formele de pregătire specifice în cadrul 
Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România, respectiv 
Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea din Sibiu”, respectând 
întocmai regulamentul acestora şi care a absolvit la zi verificările 
anuale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

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 examinării proiectului de lege membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar 
de adoptare cu amendamente admise care va fi transmis Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională în vederea 
întocmirii raportului comun. 

 S-a trecut 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 
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finanţare, prin accesarea de fonduri europene. Direcţia va avea ca 
scop principal: implementarea programului naţional de ameliorare 
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. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, proiectul de lege a fost retrimis din plen pentru a fi 
armonizat cu punctul de vedere al Ministerului pentru Relația cu 
Parlamentul. 

 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 reexaminării proiectului de lege membrii Comisiei au 
hotărât,  în unanimitate de voturi, întocmirea  unui raport înlocuitor 
cu amendamente admise. 

Ședința a continuat cu dezbaterea şi analiza propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 3/2015 
pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 
(Plx 208/2017). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect de  reglementare modificarea art.7 alin.(2¹) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în sensul înlocuirii, ca 
document justificativ, a copiei titlului de proprietate asupra 
terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte cu forţă 
juridică egală doveditoare a dreptului de proprietate, cu adeverinţa 
emisă de primăria pe raza căreia se află ternurile agricole. 

 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
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ulterioare, propunerea legislativă a fost retrimisă din plen pentru 
reexaminare și întocmirea unui nou raport. 

 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 Alexandru Stănescu. 

În urma reexaminării propunerii legislative membrii Comisiei, 
au hotărât, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 voturi 
împotrivă), întocmirea  unui raport înlocuitor cu amendamente 
admise. 

S-a trecut la avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat. (PLx 7/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect de  reglementare aprobarea Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 
de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în scopul prevenirii 
abandonului şcolar. Programul constă în acordarea preşcolarilor şi 
elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 
denumite în continuare unităţi-pilot, cu titlu gratuit, un suport 
alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe 
zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost 
repartizat Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei pentru învățământ,știință, tineret și sport în 
vederea întocmirii raportului comun. 
 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 Ciprian-Constantin 
Şerban. 
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 În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au 
hotărât,  cu majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere), întocmirea  
unui aviz favorabil care va fi înaintat celor două comisii sesizate în 
fond. 
 Ultimul punct aflat pe ordinea de zi Situația privind plățile 
ajutorului național tranzitoriu va fi dezbătut într-o ședință ulterioară. 
 
        Lucrările au continuat în ziua de 20 februarie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și 
ale Legii nr. 169/1997 (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 9/2019). 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Cristian Ghinea, Vasile Gudu (delegație 
externă), Emanuel-Iuliu Havrici (concediu de odihnă) și Ion Tabugan 
(concediu de odihnă) au fost absenți. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 februarie 
2019, având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și 
ale Legii nr. 169/1997 (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 9/2019). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Cristian Ghinea, Vasile Gudu(delegație 
externă) și Loránd-Bálint Magyar au fost absenți. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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