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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 22.05.2017 
Nr. 4c-4/275 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 9 și 10 mai 2017 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9 
şi  10 mai  2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Vizita în România a delegaţiei Comisiei pentru agricultură 
a Camerei Deputaţilor din Parlamentul Republicii Cehe.  

 
Lucrările şedinţei din ziua de 9 mai  2017 au avut următoarea 

ordine de zi: 
 Întâlnirea delegaţiei parlamentare cehe cu domnul deputat 
Ioan Munteanu, preşedintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera 
Deputaţilor, şi cu membrii comisiei. 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputaţi Iarco Furic şi Adrian-Claudiu Prisnel  au 
fost absenţi. 

 Delegaţia Comisiei pentru agricultură a Camerei Deputaţilor 
din  Parlamentul  Republicii Cehe a avut următoarea componenţă: 

- doamna Dana Váhalová, conducătorul delegaţiei, membră a 
Comisiei;   

- domnul Milos Babis, membru al Comisiei; 
- domnul Josef Kott , membru al Comisiei; 
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 -doamna Marie Pénčiková, membră a Comisiei 
 -domnul Tomáš Vrba, staff tehnic, Comisia pentru 
agricultură; 

 -excelenţa sa domnul ing. Vladimír Války - Ambasador 
extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Cehe în România; 

- domnul Milan Peprnik, consilier  cu probleme economice, 
ambasada Republicii Cehe în România; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei. 
Domnul deputat Munteanu a ţinut să precizeze  că data de 9 

mai este una cu o triplă semnificaţie istorică pentru România  şi 

reprezintă: 

- Ziua Independenței proclamată în  9 Mai 1877, când 

Adunarea Deputaţilor a proclamat independenţa de stat a ţării. În 

faţa Adunării Deputaţilor, M. Kogălniceanu, ministrul de externe 

declara: “Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare..., 

suntem o naţiune liberă şi independentă”; 

- Victoria Coaliției Națiunilor Unite în 1945 care a reprezentat 

data încheierii celui de-al Doilea Război Mondial, ziua în care a fost 

consemnată în mod oficial capitularea Germaniei; 

-  Ziua Europei stabilită de Consiliul Europei în 1985,  care 
va fi marcată în România de  Alocuţiunea domnului Jean-Claude 
Juncker, preşedintele Comisiei Europene, cu tema Viitorul Europei. 

România a devenit membră a Uniunii Europene, cu drepturi 
depline, la data de 1 ianuarie 2007. 

Domnul deputat Munteanu a mentionat că Cehia este un 
partener important şi tradiţional al României în Europa Centrală şi 
de Sud-Est, tradiţia relaţiilor româno-cehe având rădăcini din 
perioada interbelică a Micii Antante şi continuă în prezent, 
consolidată de apartenenţa comună la NATO şi UE. De asemenea, 
domnul deputat, şi-a  exprimat convingerea că relaţiile bilaterale 
ceho - române vor continua în acelaşi trend ascendent ca în ultimii 
ani, domeniul agricol fiind un punct esenţial în colaborarea dintre 
cele două state. 
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 Prezenţa minorităţii cehe în România alături de comunitatea 
română din Cehia reprezintă punţi de legătură în dezvoltarea 
legăturilor dintre popoarele noastre, membru al Comisiei pentru 
agricultură fiind şi domnul deputat Iarco Furic reprezentantul 
Uniunii  Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România. 

Domnul deputat Munteanu  i-a dat cuvântul doamnei Dana 
Váhalová , conducătorul  delegaţiei Comisiei pentru agricultură a 
Camerei Deputaţilor din  Parlamentul  Republicii Cehe care a 
mulţumit pentru invitaţie dar şi pentru oportunitatea de a împărtăşii 
din experienţa sa  membrilor Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din 
Parlamentul României.  

Domnia sa a subliniat necesitatea menţinerii unui contact 
strâns, atât la nivel politic, cât și la nivel parlamentar, și pentru 
coordonarea, în continuare, cu privire la temele de interes comun pe 
agenda europeană, regională şi internaţională.  

Doamna Dana Váhalová a dat cuvântul fiecărui membru al 
delegaţiei să se prezinte. 

Domnul preşedinte Munteanu a prezentat apoi fiecare 
membru al Comisiei, precizând   temele pe care partea română 
doreşte să le discute la această întâlnire: agricultura, creşterea 
animalelor, importul/exportul produselor agricole, atragerea 
fondurilor europene şi subvenţiile acordate fermierilor.   

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 mai 2017, 

având următoarea ordine de zi: 
 

- Vizita la Domeniile Dealul Mare - Urlaţi, Prahova  
(degustare vinuri) şi la Staţiunea  de Cercetare Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa judeţul Buzău. 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputaţi Iarco Furic şi Adrian-Claudiu Prisnel  au 
fost absenţi. 

Domeniile Dealul Mare – Urlaţi au o istorie și o tradiție 

viticolă bogată, care își întinde originile până în vremea dacilor, 
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Podgoria Dealul Mare întrunește unele dintre cele mai bune condiții 
pentru culturile soiurilor destinate vinurilor roșii, gama de vinuri 

albe fiind și ea bine reprezentată. 

 Centre viticole renumite, Boldești, Valea Călugărească, 

Urlați, Ceptura, Tohani, Breaza, Pietroasa, Merei, Zorești au prins 

rădăcini în solul fertil, din care se produc sortimentede vin roșu, cu 
o aromă imposibil de confundat: Cabernet Sauvignon, Fetească 
Neagră, Pinot Noir, Merlot. 

 La Dealu Mare se produce, de asemenea,  Riesling, Fetească 
Albă, Pinot Gris sau Sauvignon Blanc. 

Un produs aparte, care leagă tradiția locurilor cu prezentul și 
pentru care compania a investit în promovarea pe piața este Pelinul. 

Prin tradiție Pelinul de Urlați este cel mai cunoscut produs de acest 
tip din Romania. 

- Vizita la Staţiunea  de Cercetare Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa judeţul Buzău.Staţiunea de 
Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa - 
Buzău este filială a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 
Veterinară din anul 2005 şi îşi desfăşoară activitatea în două 
sectoare de bază: cercetare şi dezvoltare. 

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în domeniile: ameliorarea 
viţei de vie, agrotehnică şi protecţie viticolă, vinificaţie. 

Sectorul de dezvoltare este reprezentat de două ferme viticole 
şi un combinat de vinificaţie.  
 Crama de la Pietroasa beneficiază de o colecţie de vinuri de 
aproximativ 100 000 de sticle, cele mai vechi din anii `40 ai 
secolului al XX-lea. Sunt vinuri de patrimoniu, vinuri de o valoare 
inestimabilă. 
 Ziua s-a încheiat cu cina oferită de delegaţia  parlamentară 
cehă la Hotel Capitol din Bucureşti.                         
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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