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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2008 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16 şi 
17 aprilie 2008, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza activităţii hergheliilor de stat aparţinând Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsilva. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative de modificare şi 
completare a Legii nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu  (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 103/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea 
unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a 
fondurilor alocate pentru agricultură  (raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci; PL.x 119/2008). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2008 (avizare; PL.x 152/2008). 

Lucrările şedinţei din data de 15 aprilie 2008 au început la ora 1400 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Analiza activităţii hergheliilor de stat aparţinând Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsilva. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2008 (avizare; PL.x 152/2008). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, 
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Moisoiu Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian, 
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan, 
Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Alexandru 
Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, 
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Szekely Levente Csaba, Tămagă 
Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, domnul deputat Ioan Stan, 
aflat în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 

Au participat ca invitaţi: 
-  domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Ioan Aldea – director general, Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Gheorghe Mohanu – director, Regia Naţională a Pădurilor 

– Romsilva; 
- domnul Lucian Vasile Blaga – medic veterinar, Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Ioan Oprian – şef herghelie, Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva- Herghelia Jegălia. 
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, preşedintele 

comisiei a spus că analiza activităţii hergheliilor de stat aparţinând 
R.N.P.- Romsilva a fost trecută pe ordinea de zi a comisiei din cauza 
afirmaţiilor apărute în presă în săptămâna anterioară. S-a creat, în acest 
fel, o situaţie inedită, pentru că 11 deputaţi, membri ai comisiei au fost 
etichetaţi drept „hoţi de cai” de către cotidianul Ziua. Această situaţie este 
deosebit de gravă, pentru că au fost formulate acuzaţii care nu au nici un 
fel de acoperire în realitate. Singura intenţie a semnatarilor propunerii 
legislative care vizează înfiinţarea Companiei Naţionale „Herghelii de 
Stat” este de a îmbunătăţi activitatea de creştere şi selecţie a cailor de rasă 
şi de salvare a hergheliilor existente în acest moment. Şi atunci când s-a 
intervenit pentru preluarea acestei activităţi de către R.N.P. – Romsilva s-
a avut în vedere salvarea acestei activităţi care, atunci, în 2002, era în 
pericol, datorită lipsei resurselor financiare. 

 Atunci s-a considerat că preluarea de către R.N.P.- Romsilva a 
hergheliilor de stat este o soluţie de moment, ulterior urmând a se găsi o 
rezolvare viabilă şi rentabilă pe termen lung.  
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Soluţia pentru menţinerea hergheliilor de stat nu este privatizarea. 
De aceea, câţiva dintre membrii comisiei şi-au exprimat dorinţa de a 
reface fosta Regie „Cai de rasă”, care să-şi preia patrimoniul şi  apoi să 
fie ajutată să-şi desfăşoare activitatea specifică. 

Între timp, şi situaţia R.N.P. – Romsilva s-a schimbat, multe 
suprafeţe de pădure au fost  retrocedate şi chiar şi fondurile aflate la 
dispoziţia acesteia s-au modificat. 

În ciuda intenţiei iniţiatorilor de a salva hergheliile de stat, ne-am 
trezit cu atacuri în presă şi cu o scrisoare din partea R.N.P. – Romsilva 
care contestă intenţiile de reorganizare a hergheliilor. 

Personal sunt responsabil şi pentru ceilalţi deputaţi pe care i-am 
cooptat pentru elaborarea acestui proiect legislativ. Mă gândesc chiar să 
sesizez şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru că 
în articolul din Ziua se insinuează că cei doi unguri semnatari vor să 
vândă caii în Ungaria, unde funcţionează un hipodrom. 

În finalul intervenţiei, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, preşedintele comisiei, a cerut ca M.A.D.R. să înfiinţeze o 
comisie specială care să se deplaseze la toate hergheliile din ţară şi să 
vadă cum stau lucrările şi să avem un tablou concret. 

 Este neobişnuit ca un proiect de lege, care nici măcar nu a fost pus 
în dezbatere, să fie atât de constestat. 

Domnul Dan Ioan Aldea – director general al R.N.P. – Romsilva a 
afirmat că în acest moment Regia este de acord cu plecarea acestei 
activităţi din structurile regiei. 

Părerea specialiştilor de la R.N.P. – Romsilva a fost că o serie de 
afirmaţii din expunerea de motive nu sunt conforme cu realitatea. 

Referitor la afirmaţiile din presă, acestea trebuie analizate cu mare 
atenţie, pentru că şi în presa de ieri au apărut afirmaţii şi declaraţii care nu 
au fost adevărate. În procesul de preluare a cailor de rasă unele lucruri nu 
au fost finalizate, iar în rezolvarea acestor probleme statul trebuie să 
sprijine R.N.P.- Romsilva, pentru că dacă acest lucru nu se întâmplă, 
atunci R.N.P.- Romsilva este dispusă să predea această activitate legată 
de hergheliile statului. 

Domnul deputat Filip Georgescu – a afirmat că atunci când R.N.P.- 
Romsilva a preluat patrimoniul de la Regia „Cai de rasă” era director 
general al R.N.P.- Romsilva şi s-a opus unei preluări care le-a fost 
impusă la acel moment.  
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Cu toate acestea, după preluare, personalul silvic s-a implicat cu 
responsabilitate pentru îmbunătăţirea activităţii de creştere şi selecţie a 
cailor de rasă. 

A susţinut că activitatea aceasta trebuie să fie reconsiderată, prin 
înfiinţarea unei structuri specializate care să se ocupe de un patrimoniu 
extraordinar existent în acest moment. 

Bugetul statului poate susţine această activitate, care poate aduce şi 
bani şi prestigiu.  

Domnul deputat Szekely Levente Csaba  - a precizat că este unul 
dintre semnatarii propunerii legislative şi consideră că soluţia adoptată în 
2002, de trecere a acestei activităţi la R.N.P.- Romsilva  a fost singura 
valabilă la acel moment. Nu este o activitate specifică R.N.P.- Romsilva, 
de aceea a fost de acord cu reorganizarea activităţii hergheliilor de stat şi 
recreerea unor unităţi specializate. 

Domnul deputat Ioan Dumitru – a spus că activitatea hergheliilor nu 
este una specifică R.N.P.- Romsilva, dar, pentru salvarea fondului 
cinegetic, măsura transferului din 2002 a fost una binevenită. 

A considerat că R.N.P.- Romsilva are încă resurse pentru 
gestionarea acestei activităţi şi a apreciat că din comisia pe care 
M.A.D.R. ar trebui să o înfiinţeze pentru analiza activităţii hergheliilor ar 
trebui să facă parte şi reprezentanţi ai comisiei de agricultură. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a reamintit că, atunci când 
activitatea fostei Regii „Cai de rasă” a fost preluată de Romsilva era 
vicepreşedinte al comisiei de agricultură  din Senat şi a aprobat această 
schimbare. 

A apreciat că etichetările apărute în presă nu au nici un suport real, 
ele nu trebuie acceptate pentru că iniţiativa legislativă doreşte doar 
îmbunătăţirea activităţii în domeniul cailor de rasă. 

De asemenea, a precizat că măsurile propuse vor fi aprobate numai 
după consultarea tuturor factorilor implicaţi, iar reprezentanţii R.N.P.- 
Romsilva ar fi trebuit să discute în primul rând cu membrii comisiei de 
agricultură, pentru a lămuri toate aspectele. 

După finalizarea dezbaterilor, preşedintele de şedinţă, domnul 
deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau a supus aprobării propunerea de 
înfiinţare de către M.A.D.R. a unei comisii de anchetă care să verifice 
activitatea desfăşurată de către hergheliile de stat.  

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PL.x 152/2008). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 23 
voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi o abţinere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 aprilie 2008, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea 
unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a 
fondurilor alocate pentru agricultură  (raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci; PL.x 119/2008). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, 
Moisoiu Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian, 
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan, 
Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Alexandru 
Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, 
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Szekely Levente Csaba, Tămagă 
Constantin, Timar Liviu.  A absentat, motivat, domnul deputat Ioan Stan, 
aflat în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind 
reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de 
absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură  (PL.x 119/2008). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea unui preraport la 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru 
stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură. 

Propunerea de aprobare a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 aprilie 2008, 

începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative de modificare şi 
completare a Legii nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu  (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 103/2008). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, 
Moisoiu Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian, 
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan, 
Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Alexandru 
Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, 
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Szekely Levente Csaba, Tămagă 
Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, domnul deputat Ioan Stan, 
aflat în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative de 
modificare şi completare a Legii nr.105/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de 
mediu  (Pl.x 103/2008). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea unui preraport la  
Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.105/2006 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul de mediu. 

Propunerea de aprobare a fost votată în unanimitate. 
 
PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
Dr. Kelemen Atilla  Béla Ladislau                       Vasile Mocanu 


		2008-04-22T11:54:11-0700
	Elena V. Ciuverca




