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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 28 -31 august 2006 

  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
28, 29, 30 şi 31 august  2006, având următoarea ordine de zi:  

 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind expertizarea 
utilajelor şi/sau instalaţiilor utilizate în prelucrarea lemnului rotund în 
cherestele   –  avizare, PL.X 611/ 2006. 

  Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost 
conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

 În cadrul dezbaterilor au fost analizate prevederile din proiectul de 
Lege privind expertizarea utilajelor şi/sau instalaţiilor utilizate în prelucrarea 
lemnului rotund în cherestele arătându-se că industria românească de 
prelucrare primară a lemnului cuprinde peste 8000 de operatori economici, 
proveniţi din restructurarea vechilor întreprinderi de exploatare şi prelucrare 
primară a lemnului şi de asemenea prin înfiinţarea de noi societăţi. 

Atractivitatea deosebită a acestui sector a condus la proliferarea 
alarmantă a instalaţiilor improvizate de prelucrare a lemnului rotund în 
cherestele, unele dintre ele funcţionând ilegal. Echipamentele implicate în 
realizarea acestor activităţi au un grad ridicat de uzură fizică şi morală, 
tehnologiile de fabricaţie sunt învechite, nivelul consumurilor de materii prime 
şi energetice este ridicat, iar amplasamentele sunt improprii. Slabele 
performanţe tehnice şi tehnologice au avut efecte negative, atât asupra pieţei, 
prin realizarea de produse necompetitive din punct de vedere al consumurilor 
şi al calităţii, cât şi asupra fondului forestier şi a mediului, în principal prin: 

- risipa de lemn datorată tehnicii şi tehnologiilor improprii şi a 
personalului necalificat utilizat, în unele cazuri angajat fără forme legale; 

- încurajarea tăierilor ilegale de arbori; 
- poluare mediului prin împrăştierea rămăşiţelor de fabricaţie.  
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În scopul stopării acestor fenomene negative pentru economia naţională 
şi pentru mediu, se impune ca operatorii economici care desfăşoară activităţi 
în domeniul prelucrării lemnului să utilizeze echipamente şi tehnologii 
omologate astfel încât resursele de lemn introduse în fabricaţie să nu fie 
risipite sau degradate. 

Apare astfel necesitatea controlării şi expertizării tehnice a instalaţiilor 
de prelucrat lemn rotund în vederea autorizării funcţionării acestora şi a opririi 
celor necorespunzătoare.  

Plecând de la toate aceste considerente, preşedintele de şedinţă, domnul 
deputat dr. Atilla Kelemen a propus acordarea unui aviz favorabil proiectului 
de lege supus analizei şi dezbaterii. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
 

 
 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN     Ioan MUNTEANU 
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