
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
    
  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                  Bucureşti, 21.07.2005
                  Nr.24/289 

 
 
 

PROCES VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 iulie 2005 

 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţele din zilele de 19, 20 şi 21 iulie 
2005 având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea proiectului de Lege pentru  modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.98/2003  (sesizare în fond – PL – X 272/2005). 

Şedinţa din 19.07.2005 a început la orele 1600 şi a avut următoarea 
ordine de zi proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2003. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Viorel Marinescu, director în cadrul 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,  care a prezentat o 
informare în legătură cu situaţia existentă în acest moment în cadrul Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva. 

Au urmat dezbateri.  
Lucrările au fost reluate în zilele de 20 şi respectiv 21 iulie 2005, 

începând cu orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei.  

 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Viorel Marinescu, director în cadrul 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.98/2003. 
S-a trecut la dezbateri generale pe marginea proiectului de lege aflat pe 

ordinea de zi.  
Au luat cuvântul următorii domni deputaţi.  
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Domnul deputat Atilla Kelemen – a atras atenţia asupra conservării 
acestei mari bogăţii a ţării, pădurea. 

Domnul deputat Ion Dumitru -  a solicitat să se identifice resursele 
financiare şi apoi să se pună în practică acest proiect de lege. De asemenea, 
domnul deputat a subliniat faptul că la finele anului 2004 Regia Naţională a 
Pădurilor a avut 987 miliarde profit. 

Domnul deputat Filip Georgescu – a informat comisia că până în 
prezent au fost retrocedate aproximativ 93% din păduri şi că în atribuţiile 
Regiei Naţionale a Pădurilor intră şi organizarea de lucrări de regenerare a 
pădurilor şi de combatere a dăunătorilor. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – este de acord cu promovarea 
proiectului de lege până în momentul în care se vor înfiinţa alte forme de pază 
a pădurilor. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – problemele privind retrocedarea 
pădurilor nu sunt clarificate de 15 ani. 

Domnia sa crede că Regia Naţională a Pădurilor trebuie restructurată. 
Domnul deputat subscrie la propunerea făcută de domnul deputat Ioan 
Munteanu şi anume: regia să asigure un sistem de pază unitar până apare o 
nouă formă de organizare. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
După  finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării proiectul de lege aflat 

pe ordinea de zi. Comisia a propus aprobarea proiectului de lege în 
unanimitate.  
 
 

PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 
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