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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 2 şi 3 septembrie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2 şi 3 
septembrie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

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

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (raport; Pl.x 303/2009).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii pentru modificarea lit.q) a 
alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu (aviz; Pl.x 325/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 2 septembrie 2009 au început la 
ora 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

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

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (raport; Pl.x 303/2009).  

Au fost prezenţi 27 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, Iftime Adrian-
Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
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Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. 

 Ca invitaţi au participat: 
 - domnul Gică Duţă  – subsecretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Tatiana Preda – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristinel Şonea – director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Aurel Badiu – director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Mohanu – director, Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva. 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (Pl.x 563/2008).  
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Bela Ladislau, în calitate 

de iniţiator al propunerii legislative a prezentat expunerea de motive. 
Domnia sa a precizat că s-a dorit ca, prin proces legislativ, să se 
creeze  o autoritate distinctă care să gestioneze acest domeniu şi a 
susţinut că situaţia de până acum a fost una de moment şi că 
hergheliile de stat trebuie să aibă un statut sigur, care să asigure 
protejarea raselor. A cerut ca propunerea legislativă să fie aprobată. 

Domnul Gheorghe Mohanu, director în cadrul Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva, a afirmat că instituţia pe care o 
reprezintă doreşte o reglementare care să garanteze o perpetuare în 
timp a raselor de cai. A cerut ca toate propunerile cuprinse în 
proiectul supus dezbaterii să fie puse de acord, inclusiv cu anexele. 
A menţionat că, la nivelul anului 2009, RNP nu mai are resursele 
financiare şi materiale pe care le deţinea în perioada anterioară.  

Domnul Cristinel Şonea a precizat că Guvernul nu susţine 
forma actuală de act normativ. Sunt posibile o serie de reorganizări 
care să ducă la reducerea cheltuielilor. Nu se mai pot înfiinţa, în 
această perioadă, instituţii noi.  

Domnul Gică Duţă, subsecretar de stat în MAPDR, a amintit 
că la precedenta analiză din comisie s-a hotărât amânarea. Până 
acum, RNP s-a achitat corespunzător de sarcina pe care a avut-o în 
domeniul creşterii cailor de rasă. Trebuie găsite soluţii pentru 
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clarificarea unor situaţii generate  de revendicări de terenuri, de 
suprafeţe care sunt în litigiu şi altele. 

Au urmat dezbateri. 
După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei la 

acest proiect de lege. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (Pl.x 303/2009).  

Domnul deputat Mihai Banu a precizat, în calitate de iniţiator, 
că propunerea a fost respinsă de Senat şi a menţionat motivele care 
au stat la baza elaborării acestui proiect de act normativ. A cerut un 
aviz favorabil, care să deblocheze situaţia şi să determine înfiinţarea 
cooperativelor.  

Domnul Aurel Badiu, director în MAPDR, a arătat că 
ministerul nu susţine propunerea legisaltivă. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că soluţia propusă în 
proiectul de act normativ pare una salvatoare, şi o şansă să se 
deblocheze legea cooperaţiei, a cărei aplicare este într-o situaţie 
neclară, generată, în primul rând, de percepţia care persistă încă în 
legătură cu ideea de cooperaţie.  

Domnul deputat Constantin Chirilă a cerut deblocarea situaţiei 
existente şi găsirea soluţiilor celor mai potrivite în acest caz. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a afirmat că 
propunerea legislativă este rezultanta unei proiecţii ineficiente în 
acest domeniu. A cerut reprezentanţilor MAPDR să revadă acest 
proiect de act normativ şi să prezinte amendamente care să conducă 
la deblocarea situaţiei actuale.  

S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 septembrie 
2009, începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza Propunerii pentru modificarea lit.q) a 
alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu (aviz; Pl.x 325/2009). 

Au fost prezenţi 27 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, Iftime Adrian-
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Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. 

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

Ca invitat a participat domnul Gică Duţă  – subsecretar de stat, 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii pentru 
modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl.x 
325/2009). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a precizat că propunerea 
legislativă se află în dezbaterea comisiei pentru emiterea unui aviz 
către Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, care este sesizată în fond.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei 
pentru clarificarea unor aspecte privind impactul economic al 
măsurilor propuse.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
  

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


