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 SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 2 şi 3 mai 2007 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2 
şi 3 mai 2007, având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (sesizare în fond; Pl.x 217/2007). 

 Şedinţa din data de 2 mai 2007 a început la ora 1700 şi a avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (sesizare în fond; Pl.x 217/2007). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Szekely Levente Csaba, Tămagă 
Constantin, Timar Liviu. Au absentat, motivat, domnul deputat dr. 
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Kelemen Atilla Béla Ladislau şi domnul deputat Ioan Stan, aflaţi în 
delegaţie externă. 

Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea 
fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl.x 217/2007). 

Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a arătat că 
propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei  Guvernului nr. 96/1998 privind reglementara regimului 
silvic şi administrarea fondului forestier naţional, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.141/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Prin proiect se instituie pentru Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva obligaţia ca, din resurse financiare proprii, în termen de 
doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să regenereze 
toate suprafeţele forestiere care urmează să fie retrocedate sau care 
au fost retrocedate, de pe care s-a exploatat masa lemnoasă prin 
tăieri rase, definitive sau accidentale.  

Domnia sa a precizat că, având în vedere considerentele 
menţionate, Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, 
sub rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor cuprinse în avizul 
Guvernului. 

Au urmat dezbateri generale.  
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 mai 2007, 

începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (continuarea dezbaterilor; Pl.x 217/2007). 
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Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Szekely Levente Csaba, Tămagă 
Constantin, Timar Liviu. Au absentat, motivat, domnul deputat dr. 
Kelemen Atilla Béla Ladislau şi domnul deputat Ioan Stan, aflaţi în 
delegaţie externă. 

Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 

 Au continuat dezbaterile asupra Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl.x 217/2007). 

În timpul dezbaterilor s-a propus ca analiza asupra acestui 
proiect de lege să fie reluată într-o şedinţă viitoare, pentru a se da 
posibilitatea studierii amendamentelor formulate. Propunerea de 
amânare a fost aprobată în unanimitate. 

În finalul şedinţei, domnul deputat Dragoş Dumitriu a propus 
ca biroul comisiei să-l invite pe domnul Decebal Traian Remeş, 
ministrul agriculturii, care să facă o informare în legătură cu 
problemele principale aflate pe agenda M.A.D.R. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  
 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Adrian Emanuil Semcu        Vasile Mocanu  

 3


