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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 03.09.2019 
Nr. 4c-5/373 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 1, 2 și 4 iulie  2019 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1, 2 și 4 
iulie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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). 

2.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege 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. 218/2019). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
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. 394/2017). 

4.Prezentarea situației privind activitatea Academiei  de Științe 
Agricole și Silvice  „Gheorghe Ionescu-Șișești“;   
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5.Analiza situației privind activitatea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva, prezentată de către domnul director general Gheorghe 
Mihăilescu.  

Lucrările şedinţei din ziua de 1 iulie 2019 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a 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). 

2.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege 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. 218/2019). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
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. 394/2017). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Au participat ca invitați: 

-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Călin Augustin Cosma, coordonator Nutriție Animală și 
Unităţi de neutralizare subproduse de origine animală (SNCU),  
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 
Stănescu, președintele Comisiei. 

Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul 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 (PLx. 546/2018).  
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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 Guvernului nr.24/2016, astfel încât sprijinul 
financiar instituit pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte 
provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale să fie 
compatibil cu legislaţia europeană în domeniul ajutoarelor de stat. 

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. 

Au urmat dezbateri generale asupra proiectului de lege mai sus 
menționat. 

Dezbaterea proiectelor de lege aflate la punctul 2, respectiv 3  pe 
ordinea de zi a Comisiei a fost amânată pentru o ședință viitoare. 

 
 Lucrările au continuat în ziua de 2 iulie 2019, având următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a 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). 

2.Prezentarea situației privind activitatea Academiei  de Științe 
Agricole și Silvice  „Gheorghe Ionescu-Șișești“. 

   
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Au participat ca invitați: 
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Maricel Floricel Dima, subsecretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Mihai Neagu, director general adjunct, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
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 -domnul Ionel Ionașcu, consilier, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-domnul Călin Augustin Cosma, coordonator Nutriție Animală și 
Unităţi neutralizare subproduse de origine animală (SNCU),  Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

-domnul Valeriu Tabără, președinte  Academia  de Științe Agricole 
și Silvice  „Gheorghe Ionescu-Șișești“; 

-domnul Gheorghe Sin, președinte fondator  Academia  de Științe 
Agricole și Silvice  „Gheorghe Ionescu-Șișești“; 

-domnul Ioan Jelev, vicepreședinte  Academia  de Științe Agricole 
și Silvice  „Gheorghe Ionescu-Șișești“; 

-domnul Marian Bogoescu, vicepreședinte  Academia  de Științe 
Agricole și Silvice  „Gheorghe Ionescu-Șișești“; 

-domnul Dumitru Militaru, vicepreședinte  Academia  de Științe 
Agricole și Silvice  „Gheorghe Ionescu-Șișești“; 

-domnul Mihai Nicolescu, secretar  Academia  de Științe Agricole 
și Silvice  „Gheorghe Ionescu-Șișești“. 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei. 
Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul 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 (PLx. 546/2018).  

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 Guvernului nr.24/2016, astfel încât sprijinul 
financiar instituit pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte 
provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale să fie 
compatibil cu legislaţia europeană în domeniul ajutoarelor de stat. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 



5 
 

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, 
cu majoritate de voturi (s-a înregistrat  1 abținere), întocmirea unui raport  
de adoptare cu un  amendament admis.  

Ședința a continuat cu prezentarea domnului profesor universitar 
Valeriu Tabără, președintele  Academiei  de Științe Agricole și Silvice  
„Gheorghe Ionescu-Șișești“ referitoare la Rezultatele  cercetării științifice 
agricole din rețeaua ASAS în anul 2018.  

Domnia sa a precizat că finanțarea cercetării agricole are mai multe 
componente: autofinanțare prin resurse proprii incluzând producția și 
vânzarea de semințe (lapte) și subvenții de la bugetul de stat (70%). 
Proiecte obținute prin competiție din Programul Sectorial al Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (13%), precum și alte fonduri naționale 
(Ministerul Cercetării și Inovării) precum și fonduri europene. 

În anul 2018, agricultura României a înregistrat succese remarcabile 
la care și-au adus contribuția și unitățile de cercetare - dezvoltare din 
rețeaua Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-
Șișești” prin Programul de cercetare sectorial, finanțat de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Programul sectorial al MADR a cuprins 
93 de proiecte de cercetare din domeniile: culturi de câmp – 16 proiecte; 
horticultură – 24 proiecte; resurse / îmbunătățiri funciare – 6  proiecte; 
protecția plantelor – 5 proiecte; economie, organizare și marketing – 3 
proiecte; zootehnie – 31 proiecte; piscicultură – 3 proiecte; industrie 
alimentară – 5 proiecte. Bugetul alocat de minister pentru proiectele mai 
sus amintite a fost de 22.095.000 lei, într-o dinamică crescătoare față de 
anii precedenți. 

Suprafețe administrate de unitățile de cercetare-dezvoltare sunt în 
suprafață de 31000 ha, din care: - culturi de câmp – 20000, culturi 
horticole (pomi fructiferi, vii, legume) – 5400, furaje – 2800, alte 
destinații – 2800. 

Stocul de animale pentru cercetare și ameliorare în unitățile de 
cercetare-dezvoltare (capete) :  bovine 3500, ovine și caprine 9800, porci 
260 și curcani 6400. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 iulie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 
 1.Analiza situației privind activitatea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva, prezentată de către domnul Gheorghe Mihăilescu, director 
general. 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Gheorghe Mihăilescu, director general  Regia  Națională 
a Pădurilor – Romsilva; 
 -domnul Vasile Rusu, director Direcția Economică a Regiei 
Naționale a Pădurilor – Romsilva. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 
Stănescu, președintele Comisiei. 
 Domnul președinte  Stănescu i-a dat cuvântul domnului director 
general Gheorghe Mihăilescu care a prezentat membrilor Comisiei o 
sinteză a activității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva de la 
preluarea mandatului până în prezent. 
 RNP-Romsilva administrează în prezent o suprafața de pădure 
proprietate publică a statului de 3100000 ha, prestează servicii către 
persoane fizice prin administrarea unei suprafețe de 1000000 ha de păduri. 
De asemenea, administrează 22 de parcuri naționale și naturale și 12 
herghelii de cai de rasă. 
 Domnul director general a mulțumit Comisiei pentru sprijinul 
legislativ acordat respectiv, adoptarea în Comisie a modificărilor și 
completărilor la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2018 care va 
permite plantarea în următoarea perioadă a 60-70 ha de perdele forestiere 
de protecție la marginea drumurilor naționale și ale autostrăzilor, a 

modificărilor și completărilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice  precum și a Legii nr. 
99/2019   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.  
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 Domnul director a demarat împreună cu Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară lucrări de cadastru forestier provizoriu 
la aproximativ 1000000 ha.  
 În cursul acestui an RNP-Romsilva a vândut 5000000 m3  de masă 
lemnoasă pe picior, dar mai ieftin cu 23% decât în anii anteriori deoarece 
prețul pieței a scăzut, însă au vândut cu 10% mai mult echilibrând astfel 
situația. 
 În acest moment RNP-Romsilva nu are datorii la stat, și 
înregistrează venituri din serviciile care le oferă populației. 
 
      PREŞEDINTE,                 SECRETAR              
Alexandru Stănescu                             Dan Ciocan 
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