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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
5, 6 şi 7 septembrie 2006, având următoarea ordine de zi:  

 - Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2006 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea şi 
utilizarea materialelor forestiere de reproducere  – sesizare în fond, PL.X 603/ 
2006. 

Lucrările şedinţei din data de 05.09.2006 au început la orele 1400 şi au 
fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, 
Dumitriu Petre Dragoş, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu 
Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr 
Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul István Töke – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Marinescu – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale. 
 Domnul István Töke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.  
Calamităţile naturale care au afectat fondul forestier naţional în anul 

2001 prin producerea doborâturilor de vânt, în urma cărora s-au recoltat peste 
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5.000.000 m3 de masă lemnoasă, au determinat implicit creşterea anormală a 
clasei de regenerare – adică a suprafeţelor pe care este obligatorie regenerarea 
pădurii. 

Corelat cu suprafaţa mare pe care trebuia asigurată regenerarea pădurii 
după anul 2001, s-a dimensionat şi mărimea pepinierelor silvice în care puieţii 
în pepiniere devin apţi de plantat după 3 ani de la înfiinţarea culturilor. 

Ulterior, în anul 2004 a intrat în vigoare Ordonanţa Guvernului nr. 
11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor 
forestiere de reproducere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.161/2004, care, prin efectul ei, restrânge mult teritoriul pe care pot fi 
utilizaţi puieţii forestieri produşi dintr-o anumită sursă de provenienţă. 

Ordonanţa Guvernului nr. 11/2004, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.161/2004 a transpus Directiva 1999/105 CE privind 
comercializarea materialelor forestiere de reproducere, în cadrul Programului 
de armonizare legislativă pentru îndeplinirea angajamentelor de aderare la 
Uniunea Europeană. 

Totodată, ţinând cont de faptul că puieţii forestieri care devin apţi de 
plantat în anii 2006-2008 au fost produşi prin înfiinţarea culturilor în anii 
2003-2004, înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 
11/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.161/2004, s-a 
ajuns în situaţia de a exista regiuni cu deficit de puieţi forestieri din anumite 
specii pentru împăduriri, iar în alte regiuni de provenienţă se înregistrează 
excedent de puieţi forestieri. 

Urgenţa adoptării prezentului act normativ este determinată de 
necesitatea utilizării imediate şi eficiente a stocului de puieţi forestieri dintr-o 
regiune de provenienţă în scopul folosirii puieţilor în campaniile de împăduriri 
din acest an în vederea realizării Programului de împădurire, situaţie 
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată. 

Utilizarea puieţilor forestieri se realizează exclusiv în cadrul 
campaniilor de împăduriri, primăvara până la intrarea în vegetaţie a acestora, 
respectiv toamna, după încetarea sezonului de vegetaţie.  

Au urmat dezbateri generale. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 06.09.2006, începând cu 

orele 930. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2006 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea şi 
utilizarea materialelor forestiere de reproducere  – sesizare în fond, PL.X 603/ 
2006. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, 
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Dumitriu Petre Dragoş, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu 
Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr 
Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

 Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. Au continuat dezbaterile generale. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 07.09.2006, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2006 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea şi 
utilizarea materialelor forestiere de reproducere  – sesizare în fond, PL.X 603/ 
2006. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, 
Dumitriu Petre Dragoş, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu 
Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr 
Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Articolul unic a fost votat în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege 

a fost votat în unanimitate.  
 

 
 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN     Ioan MUNTEANU 
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