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SINTEZA 
 şedinţelor Comisiei din zilele de  04.11.2003, 05.11.2003   

şi 06.11.2003 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-
a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 04.11.2003, 05.11.2003 şi 06.11.2003 şi a 
avut următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 04.11.2003, începând cu orele  1500: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind interzicerea exploatării de masă 

lemnoasă din fondul forestier naţional şi/sau din afara fondului forestier naţional, 
pentru o perioadă de trei ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi 
Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman  (sesizare în fond –  PL 666 /2003) 

 
 

Miercuri, 05.11.2003, începând cu ora 900 şi Joi, 06.11.2003, după epuizarea 
ordinii de zi din plenul Camerei Deputaţilor: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată (sesizare în fond  – PL        
285/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor 
proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art.31 din Ordonanţa 
Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea 
fondului forestier naţional  (sesizare în fond –  PL  646 /2003) 
Şedinţa din data de 04.11.2003 a început la orele 1500  şi a avut următoarea ordine 

de zi:  
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind interzicerea exploatării de 

masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi/sau din afara fondului forestier naţional, 
pentru o perioadă de trei ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi Giurgiu, 
Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei 

care a supus aprobării ordinea de zi şi a anunţat că participă ca invitat domnul Adam 
Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

S-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului de Lege privind interzicerea 
exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi/sau din afara fondului 
forestier naţional, pentru o perioadă de trei ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, 
Dolj, Galaţi Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman. 

Domnul Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, 
Apelor şi Mediului a prezentat expunerea de motive. Măsura interzicerii exploatării de 
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masă lemnoasă din fondul forestier naţional sau din afara fondului forestier naţional, 
pentru o perioadă de trei ani, cu unele excepţii menţionate în textul legii urmăreşte 
atenuarea efectelor factorilor climatici care au determinat apariţia fenomenelor de secetă 
în judeţele menţionate în proiectul de lege. 

În timpul dezbaterii pe articole au fost formulate amendamente, care se regăsesc în 
raportul întocmit la acest proiect de lege.  

Proiectul de lege a fost votat cu majoritate din voturile exprimate. 
S-a înregistrat o abţinere.  
Lucrările au fost reluate în şedinţă în ziua de 05.11.2003, începând cu orele 900 şi 

au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a supus 
aprobării ordinea de zi următoare: dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003 privind unele măsuri de 
întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art.31 din 
Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea 
fondului forestier naţional şi a anunţat că propunerea legislativă înscrisă la punctul 1 al 
ordinii de zi va trebui amânată pentru o şedinţă viitoare, întrucât iniţiatorii ei se află în 
delegaţie externă şi au solicitat amânarea dezbaterii, întrucât doresc să fie prezenţi pentru 
a-şi susţine punctele de vedere. 

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, a absentat  domnul deputat Atilla Kelemen, aflat în 
delegaţie externă. 

După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003 privind unele 
măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea 
art.31 din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional. 

Din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului au fost 
prezenţi: domnul Adam Crăciunescu, secretar de stat, domnul Viorel Marinescu, director 
în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi domnul Mihai Daia, director 
tehnic al Regiei Naţionale a Pădurilor. 

Domnul Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, 
Apelor şi Mediului a prezentat expunerea de motive, subliniind că pentru pădurile 
proprietate privată aparţinând persoanelor fizice, legea prevede obligaţia acestora de a 
asigura paza pădurilor şi de a executa lucrările necesare impuse de regimul silvic.  

Domnul deputat Mihai Nicolescu � a subliniat grija care trebuie manifestată pentru 
pădure. Orice disfuncţionalitate produsă aici poate produce disfuncţionalităţi pentru 
silvicultură şi agricultură. S-a avut în vedere faptul că proprietarii nu au resursele 
financiare necesare. Prin ce se menţionează se dă posibilitatea ca la solicitarea  
proprietarilor să se încheie contracte. S-a axat mai mult pe paza pădurilor, pentru că s-au 
înregistrat multe furturi din partea unora care nu sunt proprietari de păduri, dar care 
valorifică lemnul provenit din furt din proprietăţile altora. 

S-a apreciat că Regia Naţională a Pădurilor, având o situaţie financiară mai bună 
poate îndeplini aceste sarcini, a căror aplicare este în interesul protejării fondului 
forestier. 

Amendamentele formulate prevăd şi o măsură de protecţie în cazul că Regia 
Naţională a Pădurilor nu poate susţine acest efort. 
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Să ne aplecăm asupra propunerilor şi să întărim poziţia proprietarului, iar prin 
aceste intervenţii să asigurăm protecţia domeniului.  

Domnul deputat Ioan Bâldea � modul în care se prezintă  obiectivele acestui act 
normativ, pentru un neavizat induce ideea că Regia Naţională a Pădurilor este un corn al 
abundenţei, un sac fără fund, unde este posibil orice. 

Dacă se ofertă atâtea, cineva s-ar putea gândi că acolo este ceva necurat, să nu 
minimalizăm erorile care s-au făcut, şi să recunoaştem că marele jaf a început odată cu 
retrocedarea suprafeţelor de pădure şi cu constituirea ocoalelor silvice private, care nu au 
reuşit să-şi ducă la îndeplinire sarcinile specifice.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit la proiectul de lege. 
Proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitatea voturilor exprimate.  
Lucrările în şedinţă au continuat în data de 06.11.2003. Au fost prezenţi 32 de 

deputaţi, a absentat  domnul deputat Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei 

care a supus aprobării următoarea ordine de zi: 
 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată. 

 Domnul deputat Marian Ianculescu a informat membrii comisiei că în subcomisia 
pentru silvicultură a fost analizată această iniţiativă legislativă, prilej cu care s-au 
formulat unele amendamente pe care vrea să le supună atenţiei plenului.  

Roagă membrii comisiei să fie de acord ca dezbaterile să fie reluate în şedinţa 
viitoare, pentru a se asigura şi prezenta iniţiatorilor la dezbateri.  

 
 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU   
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