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PROCES VERBAL
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi cei 33 deputaţi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu,

preşedintele Comisiei.
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

•  Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.226/2000 privind circulaţia juridică a
terenurilor cu destinaţie forestieră (sesizare în fond � PL 340/2001)

La şedinţă a participat ca invitat domnul Viorel Ghelasă, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor .

În cadrul şedinţei au avut loc dezbateri generale pe marginea proiectului de
lege sus menţionat. Discuţiile purtate de membrii Comisiei au scos în evidenţă
importanţa actului normativ aflat în dezbatere şi necesitatea amendării lui în
scopul contribuirii la creşterea procentului de împădurire, crearea facilităţilor
pentru împădurirea terenurilor degradate, reglementarea schimburilor de terenuri
cu destinaţie forestieră.

Domnul deputat Marian Ianculescu a arătat neconcordanţa între expunerea
de motive şi textul ordonanţei în discuţie, regimul juridic al terenurilor forestiere
limitându-se - conform prevederilor proiectului de lege- doar la cumpărare, nu şi
la schimburi de terenuri. Un obiectiv de interes naţional îl reprezintă împădurirea
terenurilor din zonele secetoase din sud şi sud-estul ţării şi, în acest sens, domnul
deputat Ianculescu a susţinut dreptul de preempţiune al statului asupra
contractelor de vânzare-cumpărare de terenuri forestiere.

Domnul deputat Babiaş a considerat că o modalitate mai corectă o
reprezintă crearea facilităţilor pentru proprietari de a-şi împăduri terenurilor
degradate şi de a le administra în regim silvic.
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Domnul deputat Gheorghe Valeriu a subliniat faptul că prin acceptarea
dreptului de preempţiune al statului la vânzarea trenurilor din fondul forestier
proprietate privată s-ar crea o contradicţie în legislaţia românească, şi anume, cu
prevederile Legii nr. 54/1998 şi ale Ordonanţei nr. 96/1998.

Având în vedere complexitatea problemelor puse în discuţie pe marginea
proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră, membrii
Comisiei au hotărât trimiterea unei solicitări către Biroul Permanent al Camerei
Deputaţilor de a prelungi termenul de depunere a raportului până la 29 iunie
2001.

        Preşedinte,                                     Secretar,

      Ilie NEACŞU                   Victor NEAGU
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