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PROCES VERBAL
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13.06.2001 având următoarea ordine de zi:

1. Analiza situaţiei din silvicultură
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 150/1999 pentru modificarea articolului
14 din Ordonanţa de urgenţă nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
comerciale (avizare)

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea articolului 20 din Legea nr. 1/2000 (sesizare în fond)

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei.

La dezbateri au participat 29 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi
Mihai Nicolescu, Gheorghe Pribeanu, Zoltan Kovacs şi Victor Neagu � delegaţii
externe.

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

La începutul dezbaterilor pe marginea situaţiei din silvicultură, domnul Ghelasă
a făcut o scurtă informare asupra situaţiei suprafeţelor de păduri la sfîrşitul anului
2000 şi a stadiului de aplicare a Legii nr. 1/2000. Din totalul suprafeţei de 6,36
milioane ha aflat în fondul forestier naţional, 95% este administrată de Regia
Naţională a Pădurilor, iar 5,6% se află în proprietate privată. Regia Naţională a
Pădurilor dispune de un personal tehnic bine pregătit, care poate asigura o gospodărire
adecvată a pădurilor, spre deosebire de proprietăţile particulare unde paza nu este
asigurată şi nu există o baza tehnică corespunzătoare. Pentru acest an s-a stabilit ca 10
-15% din suprafaţa pădurilor particulare să fie amenajată.

Volumul materialului lemnos sustras din păduri s-a cifrat, în anul 2000, la 143
mii metri cubi, fiind cu 10% mai mare decât cel sustras în anul 1999. Pentru perioada
1.12.2000 - 15.01.2001 a fost încheiat un program de acţiune comun special, între
regie şi Inspectoratul General al Poliţiei, în scopul intensificării acţiunilor de prevenire
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şi combatere a faptelor ilegale în legătură cu tăierea, transportul, prelucrarea şi
comercializarea materialelor lemnoase.

Programul de regenerare a pădurilor în anul 2001 prevede executarea lucrărilor
de regenerare a pădurilor pe suprafaţa de 22000 ha, din care 9250 regenerări naturale
şi 12750 ha împăduriri integrale.  În campania de primăvară, s-a reuşit realizarea a
15521 ha regenerări şi împădurirea cu 63 milioane puieţi.

Legat de stadiul aplicării legii nr. 1/2000, suprafaţa propusă spre validare de
comisiile locale însumează 1 394 568 ha; suprafaţa validată de comisiile judeţene este
de 1 052 928 ha; suprafaţa pusă la dispoziţia comisiilor locale este de 404 919 ha, iar
suprafaţa pusă în posesie este de 180 917 ha.

Domnul deputat Dorel Crăciun a solicitat lămuriri legate de retrocedarea
pădurilor către composesorate, derularea greoaie a restituirilor, exportul de buşteni,
încălcarea prevederilor legale cu privire la comercializarea lemnului. Domnul Ghelasă
a subliniat ca în H.G. nr. 295/2001 este prevăzut interzicerea exportului de masă
lemnoasă aferentă cotei anului 2001 şi se intenţionează efectuarea unor acţiuni de
control asupra comercializării masei lemnoase, împreună cu organele Ministerului de
Interne, precum şi cele vamale.

Domnul deputat Ion Ştefan a menţionat faptul că prin interzicerea exportului de
buşteni nu mai pot fi valorificate anumite categorii de buşteni ce nu sunt căutate şi nu
se mai prelucrează în România. A mai sugerat, de asemenea, ministerului ca la
împăduriri să fie avute în vedere, în mod special, judeţele din sudul ţării unde se
înregistrează un deficit major al împăduririlor. Un alt aspect relevat de domnul deputat
Ştefan a fost legat de zonele de luncă şi baltă din judeţul Brăila, unde plantaţiile ce au
fost înfiinţate nu au fost urmărite şi întreţinute.

În urma întrebărilor despre situaţia incendiilor şi a drumurilor forestiere,
reprezentantul ministerului a arătat că - în comparaţie cu anul trecut - incendiile au
scăzut, iar personalul silvic este pregătit şi deţine dotările necesare pentru a interveni.
Pentru construirea drumurilor forestiere se va aloca un procent din fondul extrabugetar
constituit la dispoziţia ministerului.

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului de lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă nr. 150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanţa
de urgenţă nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, membrii Comisiei
au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia.

Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
articolului 20 din Legea nr. 1/2000 s-au încheiat cu hotărârea membrilor Comisiei de a
propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia.

       Preşedinte,          Secretar,

      Ilie NEACŞU              Alexandru PEREŞ
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