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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din ziua de 22.04.1998
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi motivat
domnii deputaţi Valeriu Tabără şi Petru Şteolea, grupul parlamentar al P.U.N.R.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea,
preşedintele Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaţilor.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1998.
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a propunerii legislative
privind unele măsuri de protejare a fondului forestier.
Din proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998 a fost discutat capitolul
referitor la agricultură, propunându-se amendarea acestuia, amendamentele fiind
cuprinse în avizul trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.
Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea propunerii legislative privind
unele măsuri pentru protejarea fondului forestier.
În cadrul dezbaterilor generale, domnul deputat Ianculescu expune motivele
pentru care a fost iniţiată această propunere legislativă, lucru susţinut şi de domnii
deputaţi Nicolescu şi Panteliuc.
Domnul deputat Corniţă prezentând cauzele şi momentele distrugerii
pădurilor, precizează că este necesar ca instituţiile existente în domeniu să-şi facă
datoria faţă de fondul forestier.
Domnul deputat Didi Spiridon susţine deasemeni că există reglementări
specifice şi că s-a manifestat o lipsă de autoritate în domeniu nefiind nevoie de
altă lege.
Domnul deputat Alecu propune ca iniţiativa legislativă să pedepsească şi
persoanele din organele abilitate ale statului care nu se implică în protejarea
pădurilor.
Domnul deputat Gheorghe Cristea susţine că iniţiativa legislativă nu aduce
nimic nou în domeniu, ci face referire la legislaţia existentă, ca atare propune
amânarea discuţiei.

Votându-se, se respinge amânarea discuţiei ( 9 voturi pentru şi 11 voturi
contra ) şi se trece la discuţia pe articole a propunerii legislative.
Se propune ca titlul să fie: “ Lege specială pentru protejarea fondului
forestier naţional “.
La art. 1 este adoptat, în urma votului majoritar, amendamentul domnului
deputat Popescu Bejat.
La art. 2 domnul deputat Cristea propune eliminarea acestui articol, pentru
că este superfluu. Se respinge această propunere şi este votat amendamentul
domnului deputat Alecu.
Art. 3 este propus a fi eliminat, datorită unor prevederi care nu sunt în
Codul Silvic, la care se face trimitere ( domnul deputat Cristea ). Se respinge
propunerea de eliminare şi se votează amendamentul domnului deputat Groza.
La art. 5 şi 6 au fost votate amendamentele aduse de domnii deputaţi Groza
şi Popescu Bejat, iar la art. 7 amendamentul domnului deputat Alecu.
Votul final al legii a fost amânat datorită lipsei cvorumului necesar.
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