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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii  specifice

                                                                      Bucureşti, 21.10.2004
                                                                      Nr.24/416

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de

păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în
scopul gospodăririi durabile a acestora, transmis cu nr.P.L. – X 543  din  20 septembrie 2004 şi înregistrat sub nr.24/349/21.09.2004.
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi
avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

 Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare acordarea de facilităţi proprietarilor de păduri private, constituiţi în
asociaţii, cu scopul măririi suprafeţelor forestiere gospodărite unitar.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri
private, în scopul gospodăririi durabile a acestora face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia
României, republicată.

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor domnul  Adam Crăciunescu  – secretar de stat  în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
Raportul Comisiei a fost adoptat, în unanimitate, în şedinţa din 20.10.2004.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 septembrie 2004.
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

agricultura



2

I. Amendamente admise
În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege se aprobă cu următoarele amendamente:

Nr.
Crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivarea Camera
decizională

1. ARTICOL UNIC. – Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr. 77 din 19
august 2004 pentru stimularea asocierii
proprietarilor de păduri private, în scopul
gospodăririi durabile a acestora, adoptată
în temeiul art.1 pct.II.6 din Legea
nr.291/2004 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe, şi
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.791 din 27 august
2004, cu următoarea completare:

ARTICOL UNIC. – Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr. 77 din 19
august 2004 pentru stimularea asocierii
proprietarilor de păduri private, în
scopul gospodăririi durabile a acestora,
adoptată în temeiul art.1 pct.II.6 din
Legea nr.291/2004 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.791 din 27 august
2004, cu următoarele modificări:

Ca urmare a
modificărilor survenite în
textul ordonanţei.

Camera
Deputaţilor

2. Text Senat

Art.2. – Principiile care stau la baza
prevederilor prezentei ordonanţe sunt:
a) respectarea regimului silvic;
b) gospodărirea durabilă a pădurilor;
c) principiul teritorialităţii, respectiv al
vecinătăţii proprietăţilor forestiere;
d) principiul liberei asocieri.

1. Articolul 2 va avea următorul
cuprins:
   “Art.2. – Principiile care stau la baza
prevederilor prezentei ordonanţe sunt:
a) principiul liberei asocieri;
b) respectarea regimului silvic;
c) gospodărirea durabilă a pădurilor;

d) principiul teritorialităţii, respectiv al
vecinătăţii proprietăţilor forestiere.”

Deputat PRM: Ioan Bâldea

Pentru corectitudinea
redactării.

Camera
Deputaţilor

3. 2. Alin.(2) al art.3 va avea următorul
cuprins:

Pentru corectitudinea
redactării.

Camera
Deputaţilor



0 1 2 3 4

3

Art.3. –
(2) Asociaţiile constituite în conformitate
cu prevederile prezentei ordonanţe vor
avea ca scop numai gospodărirea
durabilă a pădurilor, neputând desfăşura
alt gen de activităţi.

Art.3. –
  “(2) Asociaţiile constituite în
conformitate cu prevederile prezentei
ordonanţe vor avea ca scop
gospodărirea durabilă a pădurilor,
neputând desfăşura alt gen de
activităţi.”

Deputat PSD: Marian Ianculescu
4. 

Art.14. – Costul lucrărilor de amenajare
pentru proprietarii de păduri persoane
fizice, constituiţi în asociaţii în condiţiile
prezentei ordonanţe, se suportă integral
de la bugetul de stat dacă suprafeţele de
terenuri forestiere puse în comun
depăşesc 50 ha şi constituie trupuri de
pădure compacte.

3. Art.14 va avea următorul cuprins:
   “Art.14. – Costul lucrărilor de
amenajare pentru proprietarii de păduri
persoane fizice, constituiţi în asociaţii în
condiţiile prezentei ordonanţe, se
suportă integral de la bugetul de stat.”

 Deputat PSD: Marian Ianculescu

Pentru impulsionarea
asocierii proprietarilor de
păduri.

Camera
Deputaţilor

5. 
Art.15. – Costul lucrărilor de amenajare
pentru proprietarii de păduri persoane
juridice, constituiţi în  asociaţii în
condiţiile prezentei ordonanţe, se suportă
în procent de 50% de la bugetul de stat,
dacă suprafeţele de terenuri forestiere
puse în comun depăşesc 500 ha şi
constituie trupuri de pădure compacte.

3. Art.15 va avea următorul cuprins:
   “Art.15. – Costul lucrărilor de
amenajare pentru proprietarii de păduri
persoane juridice, constituiţi în  asociaţii
în condiţiile prezentei ordonanţe, se
suportă în proporţie de 50% de la
bugetul de stat, dacă suprafeţele de
terenuri forestiere puse în comun
depăşesc 500 ha şi constituie trupuri de
pădure compacte.”

Deputat PSD: Marian Ianculescu

Pentru corectitudinea
exprimării.

Camera
Deputaţilor
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6. 
Art.16. – Costul lucrărilor de amenajare
pentru proprietarii de păduri persoane
fizice şi juridice, constituiţi în asociaţii în
condiţiile prezentei ordonanţe,  se suportă
în procent de 50% de la bugetul de stat,
dacă suprafeţele de terenuri forestiere
puse în comun depăşesc 300 ha şi
constituie trupuri de pădure compacte.

4. Art.16 va avea următorul cuprins:
  “Art.16. – Costul lucrărilor de
amenajare pentru proprietarii de păduri
persoane fizice şi juridice, constituiţi în
asociaţii în condiţiile prezentei
ordonanţe,  se suportă în proporţie de
50% de la bugetul de stat, dacă
suprafeţele de terenuri forestiere puse în
comun depăşesc 300 ha şi constituie
trupuri de pădure compacte.”

Deputat PSD: Marian Ianculescu

Pentru corectitudinea
exprimării.

Camera
Deputaţilor

7. 
Art.17. – Costul lucrărilor de amenajare
pentru proprietarii de păduri persoane
fizice, pe de o parte, şi persoane fizice şi
juridice, pe de altă parte, constituiţi în
asociaţii în condiţiile prezentei
ordonanţe, se suportă în procent de 25%
de la bugetul de stat, dacă suprafeţele de
terenuri forestiere puse în comun
depăşesc 300 ha, dar nu constituie trupuri
de pădure compacte.

6. Art.17 va avea următorul cuprins:
   “Art.17. – Costul lucrărilor de
amenajare pentru proprietarii de păduri
persoane fizice, pe de o parte, şi
persoane fizice şi juridice, pe de altă
parte, constituiţi în asociaţii în condiţiile
prezentei ordonanţe, se suportă în
proporţie de 25% de la bugetul de stat,
dacă suprafeţele de terenuri forestiere
puse în comun depăşesc 300 ha, dar nu
constituie trupuri de pădure compacte. “

Deputat  PSD: Marian Ianculescu

Pentru corectitudinea
exprimării.

Camera
Deputaţilor

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Ioan BÂLDEA        Alexandru PEREŞ

Întocmit: Consilier Anton Păştinaru     
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