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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11 şi 12 mai 2005 având 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 (Pl - x 136/2005 – sesizare în fond); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru  modificarea alin.(1) al 
art.32 din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional (Pl - x 137/2005 – sesizare în fond). 

Lucrările şedinţei din data de 10 mai 2005 au început la orele 1400 şi au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 136/2005 – sesizare în fond); 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru  modificarea alin.(1) al 
art.32 din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional (Pl - x 137/2005 – sesizare în fond). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A participat  ca invitat 
domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

S-a luat în dezbatere şi analiză propunerea legislativă pentru  modificarea 
alin.(1) al art.32 din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea 
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional.  

Domnul deputat Ion Dumitru, iniţiator al propunerii legislative, a arătat că 
Ordonanţa Guvernului nr.96 din 1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată în Monitorul Oficial nr.122 din 
26 februarie 2003, modificată şi completată de Legea nr.120/2004 şi Legea 
nr.513/2004 sunt principalele acte normative pe baza cărora pot fi administrate 
pădurile. 

Experienţa de până acum impune modificarea prevederilor alin.(1) al art.32 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Domnul Vasile Lupu – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale  a arătat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă, deoarece, 
chiar dacă art.32 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 nu are cuprinderea necesară, 
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o prevedere în spiritul celor solicitate prin propunerea supusă dezbaterii este cuprinsă 
în Legea nr.26 din 24 aprilie 996 – Codul silvic. 

S-a trecut la dezbateri generale. 
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 11 mai 2005, începând cu orele 900 

şi au avut următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru  modificarea alin.(1) al 

art.32 din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional (Pl - x 137/2005 – continuarea dezbaterilor). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A participat  ca invitat 
domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile generale. 
După finalizarea dezbaterilor, s-a supus la vot propunerea de aprobare a 

iniţiativei legislative. 
Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 6 abţineri. 
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 12 mai 2005, începând cu orele 900. 

Ordinea de zi  aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 136/2005 – sesizare în fond) 
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A participat  ca invitat 

domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind modificarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – A cerut ca dezbaterea asupra acestui proiect 
legislativ să fie amânată, pentru  că la şedinţă nu a putut participa nici unul dintre 
iniţiatori. 

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei a supus votului 
propunerea de amânare pentru o şedinţă viitoare a propunerii legislative. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,               SECRETAR,   
Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU  
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