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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 14, 16 şi 17 noiembrie 2011
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14, 16 şi 17
noiembrie 2011, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (dezbateri generale; PL.x
573/2011).
Lucrările şedinţei din data de 14 noiembrie 2011 au început la ora
00
14 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (dezbateri generale; PL.x
573/2011).
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei:
Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe,
Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe,
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel,
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel,
Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu
Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul
deputat Valeriu Tabără.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Ovidius Mărcuţianu – Senator;

- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi
Pădurilor;
- domnul Dănuţ Iacob - director; Ministerul Mediului şi Pădurilor;
- domnul Valerian Solovăstru – director general, Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva;
- domnul Balogh Sàndor – director general adjunct, Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva;
- domnul Ciprian Pahonţu – director, Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva;
- domnul Ioan Seceleanu – membru, Academia de Ştiinţe Agricole şi
Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;
- domnul Mihai Morar – director, Direcţia Silvică Alba;
- domnul Simion Maftei – director, Direcţia Silvică Neamţ;
- domnul Ilie Troancă – director, Direcţia Silvică Sibiu;
- domnul Ioan Sbera – preşedinte executiv, Asociaţia Patronală a
Forestierilor din România (ASFOR);
- domnul Gheorghe Gavrilescu – preşedinte, Societatea „Progresul
Silvic”;
- domnul Viorel Popoviciu – preşedinte, Asociaţia Constructorilor
Forestier (ACF);
- domnul Paul Daniel Dima – director, PROFOREST;
- domnul Dorel Fechete – preşedinte, Asociaţia Administratorilor de
Păduri din România (AAPR).
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ion Tabugan,
vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (PL.x
573/2011).
Domnul deputat Ion Tabugan a arătat că a dorit o analiză aparte asupra
proiectului de lege aflat pe ordinea de zi, pentru că problemele legate de
silvicultură şi tot ceea ce este legat de pădure trebuie tratate cu mare atenţie
şi mult respect, de modul în care vor fi rezolvate aspectele complexe legate
de acest domeniu, va depinde şi asigurarea unui mediu sănătos.
Domnia sa a cerut ca în tratarea acestui subiect să fie bine înţeleşi ca
specialişti în silvicultură, care vor un cod silvic real şi aplicabil, care să
plece de la tradiţia pe care o avem până acum. A apreciat că la ora actuală
structurile statului îşi fac datoria, că au fost diminuate agresiunile asupra
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fondului forestier. A afirmat că trebuie găsit un echilibru între rolul de
protecţie al pădurii şi rolul economic al acesteia, care nu trebuie subestimat.
Domnul Dorel Fechete, preşedinte AAPR, a arătat că reprezintă la
această analiză ocoalele silvice private, care administrează aproximativ
jumătate din fondul forestier existent la această dată în ţara noastră. A cerut
o consultare largă în plan legislativ, pentru că noul cod silvic trebuie să fie
mai bun decât ceea ce a existat până acum. A cerut să fie analizate mai bine
chestiunile legate de suprafaţa minimă necesară organizării şi funcţionării
unui ocol silvic privat, afirmând că un ocol silvic poate funcţiona chiar şi de
la 1000 ha de teren forestier.
Domnul deputat Ion Dumitru a arătat că acum nu se adoptă un nou cod
silvic, iar dezbaterea trebuie orientată către acele prevederi nou apărute. A
cerut mai multă concreteţe în cadrul luărilor de cuvânt.
Domnul Paul Daniel Dima, director PROFOREST, a arătat că
reprezintă o societate tânără, care administrează peste 100.000 de hectare de
pădure şi a cerut ca noile prevederi să se adreseze întregului sistem forestier
care are nevoie de mai multă flexibilitate legislativă.
Domnul Dănuţ Iacob, director MMP şi domnul Marian Stoicescu au
făcut unele observaţii legate de formulările din noile propuneri de
modificare a codului fiscal.
În continuare au luat cuvântul domnii Gheorghe Gavrilescu, Ioan
Seceleanu, Ioan Sbera, Valerian Solovăstru, Ciprian Pahonţu, Simion
Maftei, Ilie Troancă, Mihai Morar, Cristian Apostol care au făcut observaţii
în legătură cu propunerile de modificare formulate şi au semnalat aspecte
concrete din teritoriile sau domeniile pe care le reprezintă
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 noiembrie 2011,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (dezbateri generale; PL.x
573/2011).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei:
Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe,
Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe,
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel,
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel,
Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu
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Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. Au absentat, motivat, domnul
deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat Dan Ştefan Motreanu.
Ca invitat a participat domnul Cristian Apostol, secretar de stat în
Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele
comisiei.
Au continuat dezbaterile generale asupra Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (PL.x
573/2011).
Domnul Cristian Apostol, secretar de stat în MMP, a cerut ca
elaborarea noii forme a codului silvic să se realizeze într-o perioadă
rezonabilă pentru că sunt multe probleme care-şi aşteaptă soluţionarea. Sunt
aproximativ 86.000 de proprietari de păduri şi trebuie ca aspectele legate de
rolul de protecţie al pădurii să se armonizeze cu chestiunile de natură
economică.
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a rememorat acţiunile
comisiei din perioada în care domnia sa era preşedintele acesteia. Atunci,
din multitudinea de propuneri scrise a trebuit să se selecteze propunerile
cele mai bune pentru actualul cod silvic, care poate fi considerat o adevărată
constituţie a pădurii. A cerut reprezentanţilor instituţiilor implicate în
aplicarea legilor ca normele de aplicare să fie elaborate în concordanţă cu
spiritul legii, pentru a nu se denatura scopurile pentru care un act normativ a
fost creat.
A cerut ca prevederile legale care apar să aibă un grad mai mare de
flexibilitate, dar nu şi un grad mare de interpretabilitate, pentru a nu se da
cale liberă încălcărilor de lege şi bunului plac în aplicarea acestora.
A arătat că nerespectarea legilor în domeniul silvic a dus la dispariţia
unor suprafeţe destul de însemnate de păduri în condiţiile în care sarcinile
pentru reîmpădurire nu sunt respectate aşa cum sunt formulate în legile
specifice.
Domnia sa a cerut un cod silvic care să răspundă noilor cerinţe şi care
să conducă la eliminarea unor situaţii de-a dreptul aberante semnalate în
teritoriu.
Domnul deputat Ion Dumitru a precizat că este membru în subcomisia
care se ocupă de modificările care vor fi aduse codului silvic şi a apreciat că
80-90 la sută dintre propunerile care se referă la acest act normativ se
regăsesc în noua formă propusă.
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Domnia sa a cerut ca în perioada următoare să se acorde o mai mare
atenţie acţiunilor de reîmpădurire.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 noiembrie 2011,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (dezbateri generale; PL.x
573/2011).
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei:
Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe,
Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe,
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel,
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel,
Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu
Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul
deputat Valeriu Tabără.
Ca invitat a participat domnul Cristian Apostol, secretar de stat în
Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele
comisiei.
Au continuat dezbaterile generale asupra Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (PL.x
573/2011).
Domnul deputat Vasile Ştefan Beres a arătat că este necesar să se
umble şi la concepţie şi unele principii care stau la baza codului silvic şi a
arătat că inginerul silvic trebuie reaşezat pe locul pe care-l merită.
A atras atenţia că în ceea ce priveşte retrocedările de suprafeţe
împădurite, s-au făcut multe abuzuri, retrocedări ilegale care pun în pericol
multe suprafeţe împădurite.
A cerut ca în noul cod silvic să fie readusă gândirea legată de buna
gospodărire a pădurilor.
De asemenea, a cerut ca reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de
Regim Silvic şi de Vânătoare ( ITRSV) să manifeste aceeaşi preocupare atât
în cazul pădurilor statului, cât şi în cazul pădurilor particulare.
Domnul deputat Corneliu Olar a cerut prevederi legale care să elimine
diferenţele de abordare între stat şi proprietatea particulară pentru că acum
marea majoritate a controalelor se fac la proprietăţile private.
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A arătat că structurile silvice care-i reprezintă pe proprietarii
particulari de păduri sunt, într-un fel, la început de activitate şi sunt multe
chestiuni care trebuie clarificate legislativ.
Domnia sa a cerut ca durata pe care se încheie contracte de exploatare
să nu se întindă pe 10 ani, de exemplu, pentru că suprafeţele montane vor fi
defrişate, cu urmări dezastruoase.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că ar trebui să fie gândit
fondul codului silvic.
A cerut ca sancţiunile şi contravenţiile trebuie reanalizate.
A cerut ca elementele de infrastructură, acolo unde au fost retrocedate,
să fie administrate de cei care le-au preluat.
A arătat că multe dintre şcolile tehnice care pregăteau specialişti în
domeniul silvic au fost desfiinţate şi a cerut o analiză a acestei situaţii. A
arătat că trebuie acordată o mai mare atenţie şi protecţiei personalului silvic,
care trebuie să facă faţă, în teritoriu, la fel de fel de situaţii, unele
conflictuale.
De asemenea, a cerut reevaluarea diferitelor funcţii care revin pădurii,
cu accent pe rolul pădurilor existente în preajma oraşelor sau a localităţilor
mari.
Domnul senator Ovidius Mărcuţianu a precizat că proiectul de act
normativ a trecut prin aprobare tacită la Senat şi a cerut ca şi la viitoarele
dezbateri din comisie să fie invitat, pentru a susţine unele dintre propunerile
pe care le are. A arătat că pentru suprafeţele scoase din circuitul forestier,
limita să fie de minimum 500 mp.
A cerut o abordare diferită a acţiunilor de împădurire, şi a arătat că în
judeţele în care ponderea suprafeţelor cu păduri este sub 20%, suprafeţele
care să fie împădurite să fie duble faţă de prevederile actuale.
De asemenea, a cerut ca fondurile prevăzute pentru prevenirea
personalului care participă la acţiunile de confiscare a masei lemnoase să se
repartizeze strict celor direct şi concret angrenaţi în aceste activităţi. A cerut
un cod silvic aplicabil la condiţiile de azi.
PREŞEDINTE,
Dr. ing. Stelian FUIA

SECRETAR,
Vasile MOCANU
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