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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 4, 5, 6 şi 7 iulie 2005 

 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5, 6 şi 7 iulie 2005 

având următoarea ordine de zi: 
1. Analiza situaţiei din silvicultură. 
2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru  completarea articolului 1 din 

Legea nr.570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din 
fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru  o perioadă de 3 ani, în 
judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, 
Tulcea şi Teleorman (sesizare în fond – PL – X 269/2005). 

Şedinţa din data de 4.07.2005 a început la orele 930 şi a avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

- Analiza situaţiei din silvicultură. 
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A lipsit motivat 

domnul deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, 

vicepreşedintele comisiei. Ca invitat a participat domnul Vasile Lupu, secretar 
de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care a 
prezentat o informare în legătură cu situaţia existentă în acest moment în 
silvicultură şi măsurile care sunt necesare pentru  îmbunătăţirea activităţii în 
domeniu. 

Au urmat dezbateri.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 05.07.2005, începând cu 

orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedintele 
comisiei. Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A lipsit motivat 
domnul deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă.  

Ca invitat a participat domnul Vasile Lupu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Analiza situaţie din silvicultură. 
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În timpul dezbaterilor au fost analizate măsurile necesare pentru  
îmbunătăţirea activităţii în domeniul silviculturii. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 06.07.2005, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea proiectului de Lege pentru  completarea articolului 1 din 
Legea nr.570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din 
fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru  o perioadă de 3 ani, în 
judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, 
Tulcea şi Teleorman. 

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 Vasile Lupu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbateri generale pe marginea proiectului de lege aflat pe 
ordinea de zi.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 07.07.2005, începând cu 
orele 930 având următoarea ordine de zi: 

Dezbaterea proiectului de Lege pentru  completarea articolului 1 din 
Legea nr.570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din 
fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru  o perioadă de 3 ani, în 
judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, 
Tulcea şi Teleorman. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. A participat ca invitat domnul Vasile Lupu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

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

pe ordinea de zi. Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
   

 
PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 
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