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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 19.03.2002,
20.03.2002 şi 21.03.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 19.03.2002, 20.03.2002 şi
21.03.2002, având pe ordinea de zi următoarele:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea despăgubirilor în
caz de dezastre, calamităţi naturale şi alte catastrofe, în agricultură (continuarea
dezbaterilor - PL 726/2002)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind
crearea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, adoptat la Paris, la 3
aprilie 2001 (sesizare în fond - PL 123/2002)
La sedinţe au participat 31 de deputaţi. A lipsit domnul deputat Kelemen Atilla,
aflat în delegaţie străină. La sedinţele din data de 20.03.2002 şi 21.03.2002, domnul
deputat Eserghep Gelil a fost înlocuit de doamna deputat Angela Bogea.
Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedintele
Comisiei, care a prezentat ordinea de zi pentru aprobare şi a salutat prezenţa la lucrări
a domnilor:
- Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor;
- Florin Pleavă - Şef serviciu în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor;
- Victor Ciuciu - Director în Ministerul Finanţelor Publice.
Domnul deputat Mihai Nicolescu supune spre dezbatere şi avizare proiectul de
Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi
Vinului, adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001.
Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
În continuare se trece la dezbaterea pe articole a proiectului de Lege privind
acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamităţi naturale şi alte catastrofe în
agricultură.
Domnul deputat Mihai Nicolescu propune să se analizeze cu atenţie alin.(2) al
art.5, în sensul ca societăţile de asigurare-reasigurare care se ocupă de plata
despăgubirilor să fie agreate atât de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
cât şi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
La Capitolul III al legii, domnii deputaţi Ludovic Mardari şi Ioan Bâldea au
propus ca acesta să fie modificat şi să capete mai multă claritate. Titlul propus este:
"Constatarea şi evaluarea pagubelor produse de calamităţile naturale". Varianta a fost

aprobată în unanimitate. În continuarea dezbaterilor au fost prezentate propuneri de
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit la acest proiect de lege.
Pe ansamblu, proiectul de lege, cu modificările intervenite a fost aprobat cu
majoritate de voturi. S-a înregistrat o abţinere.
Dezbaterile în şedinte au continuat în zilele de 20 şi 21 martie 2002.
Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte
al Comisiei. A participat ca invitat domnul Gheorghe Predilă, Secretar de Stat în
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Informare privind fondul forestier afectat de doborâturi şi rupturi de vânt.
- Informare privind desfăşurarea campaniei de împăduriri din primăvara anului
2002.
Informările au fost prezentate de domnul deputat Filip Georgescu, director
general al Regiei Naţionale a Pădurilor.
În ceea ce priveşte situaţia rezultată din evaluările comisiilor constituite de
Regia Naţională a Pădurilor în zonele afectate de vânturile puternice, domnul deputat
Filip Georgescu a spus:
În zona centrală şi de nord-est a ţării, s-au înregistrat o serie de vânturi extrem
de puternice în perioada 6-8 martie 2002, care au provocat însemnate doborâturi şi
rupturi de arbori.
Pe baza observaţiilor şi calculelor estimative, se apreciază că această calamitate
naturală a afectat o suprafaţă totală de cca 495 mii ha, cu un volum al arborilor
doborâţi şi rupţi de vânt, de cca 4,4 mil.m.c. Din acest volum, cca 1,5 mil.m.c.
reprezintă doborâturi în masă, pe o suprafaţă de cca 4,2 mii ha, restul fiind doborâturi
şi rupturi dispersate.
Zona cea mai puternic afectată este localizată în raza Direcţiei silvice Suceava,
în bazinele râurilor Moldova, Suceava şi Bistriţa, în care a fost doborât un volum de
cca 3,3 mil.m.c. masă lemnoasă, pe o suprafaţă de cca 224 mii ha, din care 1,1 mil.
m.c. reprezintă doborâturi în masă pe cca 3 mii ha.
Celelalte direcţii silvice, care au fost afectate într-o măsură mai redusă, sunt
următoarele: Harghita - 410 mii m.c., ICAS (OS Tomnatic - Suceava) - 265 mii m.c.,
din care 205 mii m.c. doborâturi în masă, Bistriţa Năsăud - 149 mii m.c., Neamţ -140
mii m.c., Bacău - 115 mii m.c. şi Maramureş - 49 mii m.c.
Începând cu ziua de sâmbătă 9.03.2002, când condiţiile meteorologice au
permis accesul în pădure, s-au întreprins următoarele măsuri:
- S-au identificat şi evaluat, pe ocoale silvice şi bazine forestiere, suprafeţele şi
volumele afectate;
- S-au organizat echipele de lucru în teren la inventarierea masei lemnoase
afectate. Inventarierea se va face pe categorii de proprietate. Pentru sprijinirea
Direcţiei silvice Suceava, s-au deplasat în zonă 156 echipe de la 19 direcţii silvice din
ţară, astfel încât la această direcţie se acţionează în teren cu peste 400 echipe;
- Pentru ridicarea în plan a suprafeţelor cu doborâturi în masă, s-au deplasat la
D.S. Suceava un număr de 21 specialişti în măsurători topografice de la Institutul de
Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS);
- S-au stabilit metodele dendrometrice care se vor utiliza pentru determinarea
volumului de lemn afectat;
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- În zonele afectate s-au constituit echipe mixte de personal silvic cu organele
de poliţie şi jandarmerie, care acţionează pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor
de material lemnos, atât prin controale la puncte fixe cât şi prin patrulări;
- S-au pus în funcţiune puncte de observaţie PSI, pentru prevenirea izbucnirii
unor incendii şi semnalarea cu maximă operativitate a unor astfel de evenimente;
- S-au majorat suprafeţele ce se vor cultiva în pepiniere şi solarii în această
primăvară, în scopul asigurării materialului săditor necesar pentru reâmpădurirea
suprafeţelor afectate.
Regia Naţională a Pădurilor acţionează energic în zonele calamitate şi în primul
rând în judeţul Suceava, pentru definitivarea, cel mai târziu până în prima decadă a
lunii aprilie, a tuturor actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă afectată şi
scoaterea acesteia la licitaţii, pentru a fi exploatată şi evacuată din pădure în cel mai
scurt timp.
Regia Naţională a Pădurilor a transmis Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor un proiect de Hotărâre a Guvernului privind măsurile pe care le
considerăm necesare pentru eliminarea în cât mai scurt timp a efectelor acestei
calamităţi naturale.
A fost prezentată apoi o informare privind desfăşurarea campaniei de
împădurire din primăvara anului 2002. Punctele principale din expunerea prezentată
sunt:
În anul 2002, în fondul forestier de stat aflat în administrarea sa, Regia
Naţională a Pădurilor va parcurge cu lucrări de regenerare suprafaţa de 17 200 ha, din
care, prin regenerări naturale 8 200 ha şi prin împăduriri 9 000 ha.
Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări, continuă consolidarea
celor existente prin executarea completărilor curente şi refacerea plantaţiilor afectate
de diverşi factori vătămători în anul 2001.
În campania de împăduriri din primăvara acestui an se vor executa lucrări de
regenerare a pădurilor pe suprafaţa de 11 176 ha, din care 6 505 ha prin împăduriri.
Evoluţia condiţiilor meteorologice, a impus declanşarea campaniei de
împăduriri încă de la începutul lunii februarie, până la această dată fiind plantate peste
4 600 ha.
În fondul forestier de stat administrat de regie, se vor planta în această
campanie de împăduriri peste 69 milioane puieţi, din care 44% cu specii de răşinoase
şi 56% cu specii de foioase.
Valoarea lucrărilor de regenerare din acest an se ridică la 479,8 miliarde lei,
finanţarea făcându-se aproape în totalitate din fondul de conservare şi regenerare a
pădurilor, constituit în baza Codului Silvic la nivelul regiei.
În vederea sprijinirii noilor proprietari de păduri cât şi a proprietarilor de
terenuri agricole degradate ce doresc să execute lucrări de ameliorare prin împădurire,
Regia Naţională a Pădurilor a acordat gratuit în această campanie acestor categorii de
proprietari trei milioane de puieţi forestieri apţi de plantat.
În pepinierele Regiei Naţionale a Pădurilor se vor înfiinţa culturi noi în această
primăvară pe 32 175 ari (3 908 ari cu răşioase şi 28 267 ari cu foioase), care vor
asigura necesarul de puieţi forestieri atât pentru realizarea lucrărilor de regenerare
programate în al doilea semestru al anului cât şi pentru primăvara anului 2003. S-au
luat măsurile necesare pentru majorarea importantă a culturilor din pepiniere la
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speciile de răşinoase, în vederea împăduririi suprafeţei afectate de doborâturile de vânt
înregistrate în cursul lunii martie în direcţiile silvice din nordul ţării.
După prezentarea datelor principale au urmat dezbateri. În cadrul dezbaterilor
au fost formulate întrebări şi s-au stabilit măsurile pe care factorii cu atribuţii în
domeniul analizat să le ducă la îndeplinire în perioada următoare.
Domnul deputat Mihai Nicolescu, preşedintele de şedinţă a menţionat în finalul
dezbaterilor că programele din silvicultură trebuie mai bine urmărite. Se impune o mai
bună colaborare între factorii responsabili din cadrul Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor. Pădurilor trebuie să li se acorde o mai mare atenţie. O
măsură care trebuie foarte bine urmărită este stoparea exportului de buşteni. Să se
acorde atenţie rolului de echilibru al pădurilor, iar în cadrul "Lunii Pădurii",
manifestare tradiţională organizată de silvicultori să se desfăşoare acţiuni de
sensibilizare a opiniei publice privind efectele benefice ale pădurii, pentru extinderea
suprafeţei ocupate cu păduri şi de apărare a celei existente.

p.Preşedinte,

Secretar,

Mihai NICOLESCU

Victor NEAGU
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