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Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 14.05.2002 ºi 15.05.2002 ºi a
avut urmãtoarea ordine de zi:

Marþi 14.05.2002, ora 1400:
1. Întâlnire cu domnul prof. Eric Thor de la Universitatea din Arizona,

consilier pe probleme de credit agricol al preºedintelui SUA, a membrilor
Comisiei pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice din Camera Deputaþilor ºi din Senat, la Sala Drepturilor Omului.

Miercuri 15.05.2002, ora 900:
1. Analiza situaþiei din sectorul exploatãrii forestiere;
2. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind trecerea unor terenuri

forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraþia Patrimoniului
Protocolului de Stat" (sesizare în fond - PL 4/2002).

La ºedinþe au fost prezenþi toþi cei 32 de deputaþi membri ai comisiei.
ªedinþa din data de 14.05.2002 a fost comunã cu Comisia de agriculturã din

Senat ºi s-a desfãºurat la Sala Drepturilor Omului.
În deschiderea ºedinþei, domnul deputat Alexandru Lãpuºan, chestor al

Camerei Deputaþilor a precizat cã întâlnirea cu domnul profesor Eric Thor de la
Universitatea din Arizona, consilier pe probleme de credit agricol al Preºedintelui SUA
ºi cu domnul William Scott, ºef de proiect la Agenþia de Dezvoltare Internaþionalã a
Statelor Unite se înscrie într-un larg schimb de idei facilitat de aceastã agenþie
americanã în vederea îmbunãtãþirii legislaþiei româneºti în domeniul agriculturii, ºi în
special, discuþia de astãzi va fi axatã pe problema vizând creditul agricol. La începutul
acestui an o delegaþie parlamentarã românã a efectuat o vizitã în SUA, unde a luat
contactul direct cu aspecte din agricultura SUA ºi cu modalitãþile de finanþare ºi de
creditare a acestui important sector economic.

La întâlnirea de aici, invitaþii vor prezenta în mod concret evoluþia ºi stadiul
sistemului de credit agricol din SUA, care s-a dezvoltat ºi consolidat de-a lungul a
câtorva decenii bune ºi care a ajuns acum sã ruleze sume de câteva zeci de miliarde de
dolari  USA.

Dupã prezentarea pe care o va face domnul profesor Eric Thor ºi dupã
intervenþia domnului William Scott urmeazã sã punem întrebãri care sã ajute la
clarificarea problematicii puse în dezbatere.

Pentru o mai uºoarã înþelegere a sistemului american al Creditului Agricol în
salã a fost distribuitã o sintezã a expunerii pe care profesorul american a susþinut-o.
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Dupã finalizarea expunerii au urmat întrebãri legate de tematica pusã în
dezbatere.

Lucrãrile au fost reluate în ºedinþã în ziua de 15.05.2002, orele 830 cu ordinea
de zi prezentatã anterior.

ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei, care anunþã cã la ºedinþã participã ca invitaþi:

- domnul  Ovidiu Ionescu - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor;

- domnul Ovidiu Cernei - Director general Promovarea exportului în
Ministerul de Externe;

- domnul Ioan Sberea - Preºedinte ASFOR;
- domnul Nicolae Marin - Consilier ASFOR;
- domnul Ovidiu Creþu - Director Institutul Naþional al Lemnului;
- domnul Gheorghe Pâslaru - Director general adjunct Regia Naþionalã a

Pãdurilor;
- domnul Emilian Bãrbulescu - Director tehnic Fond Forestier Regia

Pãdurilor;
- domnul Adrian Grigoriu - Preºedinte Societatea ARBORIA;
- domnul  Ion Drãgan - Director general ROMANEL GRUP.
În continuare, domnul deputat Ioan Bâldea aratã cã în cadrul comisiei s-a

instituit regula ca periodic sã se realizeze analize în toate domeniile de activitate care se
situeazã în aria de preocupãri a Comisiei de agriculturã.

Având în vedere importanþa socialã ºi cea economicã, am considerat absolut
necesarã ºi beneficã atât pentru membrii comisiei cât ºi pentru ceilalþi o informare
directã de la cei care sunt implicaþi în acest domeniu, pentru a nu mai afla diferite
lucruri din presã sau din alte mijloace.

Pentru început, fiecare invitat sã-ºi prezinte problemele, dupã care, colegii
din comisie sã intervinã cu observaþii ºi cu pãreri în legãturã cu îmbunãtãþirea situaþiei.

Dupã cum cunoaºteþi, în cadrul comisiei avem organizate subcomisii de lucru
pe domenii ºi analiza de azi este rodul preocupãrilor domnilor deputaþi din subcomisia
pentru silviculturã.

Propun sã ascultãm pãrerea invitaþilor dupã care sã vedem împreunã ce este
de fãcut.

Domnul Ioan Sberea - Mulþumeºte pentru invitaþia fãcutã de comisie ºi face o
scurtã prezentare a activitãþii ºi preocupãrilor ASFOR, al cãrei preºedinte este. În
ultimii 5-6 ani se constatã un declin al activitãþii în  domeniul în care activeazã. Nu
reuºim sã exploatãm întreaga cantitate de lemn pusã la dispoziþie. Se resimte o cerere de
material lemnos, mai mare decât pot oferi cei care exploateazã ºi-l oferã pentru piaþa
internã. Activitatea este  nerentabilã la unele unitãþi. În activitatea pe care o desfãºoarã
au apãrut o seamã de greutãþi, unele referitoare la actele normative elaborate, iar altele
de naturã economicã, aºa cum este plata anticipatã a masei lemnoase, care duce la
imobilizarea unor sume de bani importante. Au apãrut foarte multe firme care
exploateazã lemn, aproximativ 2000, ºi din care unele ar putea lucra în subantreprizã.
Sunt tolerate unitãþi care nu corespund din punct de vedere al dotãrii tehnice, dar care
sunt totuºi avizate sã lucreze în domeniu, provocând pierderi de masã lemnoasã prin
utilizarea unor tehnologii de lucru necorespunzãtoare. O problemã importantã o
constituie exploatarea lemnului rezultat din doborâturi. În acest sens este necesar chiar
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un act normativ care sã reglementeze activitatea în astfel de cazuri ºi se cere un
tratament diferit aplicat celor care sunt antrenaþi în activitãþi de exploatare a lemnului în
aceste zone. Autorizarea sã cuprindã norme legate de performanþã, încât sã se
încurajeze utilizarea utilajelor cu tehnologii noi, performante, care sã producã mai
puþinã cantitate de rumeguº, care sã nu mai creeze probleme ecologice.

Domnul Ion Drãgan - Industria lemnului este cea care se poate dezvolta cel
mai rapid. Existã materie primã, existã investitori ºi experienþã în domeniu. Trebuie
rezolvatã problema plãþii în avans a materialului lemnos care greveazã asupra eficienþei
economice. În legãturã cu zonele cu doborâturi, ar trebui încurajaþi cei care se angajeazã
sã scoatã în cel mai scurt timp lemnul, pentru a înlãtura posibilitatea apariþiei unor
dãunãtori ºi a unor boli care sã fie favorizatã de lemnul care poate intra în putrefacþie.

Domnul Ovidiu Cernei - reprezentant al Ministerului de Externe - Cererea ºi
oferta la export aratã cã piaþa a rãmas, în general, stabilã. A crescut cererea de placaje,
de PAL, iar producþia internã nu a putut face faþã. Cererea mondialã de mobilier a
crescut cu 2-3%. Producþia româneascã de mobilã este în continuare apreciatã ºi aceastã
poziþie a fost reconfirmatã de Salonul de mobilã de la Milano, Italia.

Domnul Gheorghe Pâslaru - prezintã preocupãrile principale ale Regiei
Pãdurilor.

Domnul deputat Dorel Crãciun - Industria forestierã, pe ansamblu, se aflã
într-o scãdere. Sunt posibilitãþi, sectorul de exploatare are potenþial ºi experienþã.
Elementul de bazã sã-l constituie contractele economice, care sã asigure un parteneriat
avantajos. Sã se rezolve un contract cadru naþional. Licitaþiile sã fie publice, cu strigare.
Sã se asigure rezolvarea cu mai mare rapiditate a problemelor.

Domnul deputat Ion Mocioalcã - Atenþie la dotarea pe care o au firmele care
câºtigã licitaþiile. Datoritã unor nedreptãþi, firme dotate cu utilaj nu au front de lucru.
Trebuie sã se þinã cont cã noii proprietari de pãduri nu sunt pregãtiþi sã gestioneze
pãdurea.

Domnul deputat Petre Posea - Este necesarã atestarea agenþilor economici
care se ocupã de exploatarea masei lemnoase. Trebuie rezolvatã situaþia drumurilor
forestiere existente, care sunt într-o stare necorespunzãtoare. În privinþa doborâturilor
de vânt, comisia sã fie informatã periodic, de preferinþã lunar în legãturã su stadiul
exploatãrilor. Sunt ºi zone cu doborâturi care nu au fost raportate. Valorificarea acestor
cantitãþi de lemn sã se facã având în vedere ºi calitatea. Sã se organizeze comandamente
pentru coordonarea problemelor. Sã se acþioneze pentru introducerea de tehnologii noi
în exploatare, prelucrare primarã a lemnului. Considerãm foarte utilã întâlnirea de azi ºi
sã vedem ce putem face împreunã în continuare. Sã se actualizeze cadrul legislativ în
domeniu, încât el sã fie în concordanþã cu programul actual de guvernare.

Domnul deputat Culiþã Tãrâþã - Sunt firme mici care practicã o concurenþã
neloialã. În judeþul Neamþ sunt aproximativ 100 de firme care exploateazã masã
lemnoasã, din care doar aproximativ 30 se încadreazã într-o activitate cât de cât
normalã. Nu s-a sistat exportul de buºteni. Eu nu sunt de acord nici cu exportul de
cherestea. Pentru 2 arginþi ne vindem masa lemnoasã pe nimic.

Domnul deputat Marian Ianculescu - Apreciazã activitatea desfãºuratã de
reprezentanþii Romsilva ºi atrage atenþia sã nu se înregistreze sincope. Lucrãrile de
exploatare a pãdurilor sã-ºi pãstreze caracterul permanent pentru a asigura sãnãtatea
pãdurilor.
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Comisia sã acþioneze în aºa fel încât sã vegheze ca politicile ºi strategiile în
domeniu sã fie o preocupare permanentã a Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor  ºi a Guvernului. Controlul ºi verificarea aplicãrii legilor promovate de
Parlament sã stea în atenþia tuturor pentru cã, de multe ori, legile nu sunt aplicate sau, ºi
mai grav, sunt încãlcate. Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã sã fie
dimensionatã conform cerinþelor.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Discuþia pe care o purtãm astãzi acoperã
un segment foarte mare ºi deosebit de important. Practic, dupã suprafaþa agricolã,
suprafaþa ocupatã cu pãduri este cea mai mare, fiind vorba de câteva milioane de
hectare. S-au atins foarte multe aspecte. Sã ne impunem ca prin valoarificarea
producþiei sã obþinem o valoare adãugatã mai mare. Drumurile forestiere sunt în stare
necorespunzãtoare. Trebuie stabilitã o legãturã mai bunã între diversi factori.

În continuare, o parte dintre invitaþi au rãspuns la diversele întrebãri
formulate pe parcursul dezbaterilor ºi au clarificat aspecte din domeniul analizat.

Domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei, face o serie de remarci
în legãturã cu activitatea de astãzi din comisie. În primul rând îºi exprimã nemulþumirea
pentru cã reprezentanþii Ministerului Industriei ºi Resurselor nu sunt prezenþi la analizã,
cu toate cã au fost invitaþi ºi reprezintã un segment important în ciclul legat de
valorificarea produselor din domeniul lemnului. De asemenea, constatã cã ºi Ministerul
de Externe are o implicare firavã în apãrarea sectorului analizat azi. Lemnul este unul
din puþinele produse care mai poate sã susþinã economia româneascã. Sunt necesare
programe clare, care sã fie aplicate ºi urmãrite. Sã se acorde mai multã atenþie
exploatãrii lemnului provenit din zonele cu doborâturi, pentru cã zonele respective
trebuie degajate ºi curãþate. Îl rog pe domnul deputat Marian Inaculescu ºi pe domnul
deputat Dorel Crãciun sã vinã cu propuneri pentru a impulsiona activitatea. În acest
domeniu se sesizeazã o anumitã ceaþã, care de multe ori este chiar întreþinutã, cu efecte
negative nedorite.

Punctul urmãtor de pe ordinea de zi a fost reprogramat pentru o ºedinþã
viitoare.

     Preºedinte,   Secretar,

          Ioan BÂLDEA                    Victor NEAGU


