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PROCES VERBAL 
 al şedinţelor Comisiei din zilele de 14.05.2003  şi  15.05.2003  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14.05.2003  
şi 15.05.2003. Pe ordinea zi s-au aflat următoarele: 

1. Analiza situaţiei din apicultură. 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 

valorificarea legumelor de câmp (sesizare în fond � PL 277/2003) 
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 

valorificarea legumelor de câmp (sesizare în fond � PL 143/2003) 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea 

pieţei plantelor ornamentale şi produselor de floricultură pe 
principiile comunitare de piaţă (sesizare în fond PL 223/2003) 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră 
(sesizare în fond PL 144/2003) 

 Şedinţa din data de 14.05.2003, a început la orele 930 şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei din apicultură. 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 

valorificarea legumelor de câmp (sesizare în fond � PL 277/2003) 
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 

valorificarea legumelor de câmp (sesizare în fond � PL 143/2003) 
La şedinţă au participat 31 de deputaţi, membri ai comisiei. A fost 

absent domnul deputat Gheorghe Valeriu, aflat în delegaţie externă. 
După aprobarea ordinii de zi, domnul deputat Ioan Bâldea, 

preşedintele comisiei a prezentat invitaţii: 
- domnul Ştefan Săvulescu � director Complex Apicol Asociaţia 

Crescătorilor de Albine; 
- domnul Eugen Zorici � preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de 

Albine; 
- domnul  Nicolae Platon � director economic Asociaţia Crescătorilor 

de Albine; 
- domnul Aurel Mălaiu � director general Institutul de Cercetare-

Dezvoltare pentru Apicultură; 
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- domnul Ion Fetea � vicepreşedinte Asociaţia Crescătorilor de 
Albine; 

- domnul Aurel Mândru � preşedinte Filiala Mureş a Asociaţiei 
Crescătorilor de Albine; 

- domnul Vasile Puf � preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine 
Vaslui; 

- domnul Ion Mitrea � preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine 
Ialomiţa. 

 Domnul Eugen Zorici � preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de 
Albine � a mulţumit membrilor Comisiei pentru preocuparea permanentă 
manifestată faţă de problematica cu care se confruntă sectorul apicol în 
România. A arătat că există  o seamă de imperfecţiuni în legislaţia actuală. 
Pentru îmbunătăţirea situaţiei s-au organizat  întâlniri cu conducerea 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prilej cu care s-au 
stabilit măsuri pentru încurajarea sectorului apicol, dar până la acest moment  
ele nu sunt decât în stadiul de promisiuni. 

Se pare că apicultura va fi lăsată din nou la marginea zootehniei. 
S-au înregistrat greutăţi şi în acordarea subvenţiilor, pentru că 

acordarea celor 100.000 lei pentru fiecare familie de albine  a fost 
condiţionată de predarea către un procesator recunoscut a cantităţii de 10 kg 
de miere de fiecare familie de albine, în condiţiile în care anul 2002 a fost un 
an vitreg pentru producţia meliferă. Subvenţia s-a acordat diferit în funcţie 
de judeţe. Sunt şi judeţe în care subvenţia nu s-a acordat deloc. 

Se înregistrează greutăţi în desfăşurarea stupăritului pastoral. Se 
percepe o taxă de drum pentru pavilioanele apicole, supradimensionată faţă 
de perioada de 3-4 luni în care acestea acţionează.  

Solicită ca această taxă să nu se plătească pentru 12 luni, ci doar 
pentru cele 3-4 luni, cât se înregistrează deplasările tehnologice. Din păcate,  
înscrierea pavilioanelor în circulaţie devine din ce în ce mai grea, singura 
facilitate în acest domeniu fiind faptul că s-a aprobat ca revizia tehnică să se 
efectueze la 3 ani. 

Solicită ca pentru acordarea subvenţiei pentru 2003 să se revadă 
actualul sistem şi să se reducă la 6 kg cantitatea de miere pe care crescătorii 
de albine trebuie să o predea  pentru fiecare stup. De asemenea, trebuie 
reglementată strict problema asigurării familiilor de albine, pentru că acum 
aceasta se face la voia întâmplării.  

Domnul Nicolae Platon, director economic al Asociaţiei Crescătorilor 
de Albine. A arătat că anual se înregistrează pierderi importante de efective, 
cauzate de stropiri necontrolate, boli necombătute, calamităţi. Cere să se 
constituie un fond de ajutorare, prin includerea unei cote în costurile 
procesatorilor, în măsură să asigure acoperirea pierderilor. 

A solicitat ca, printr-un act normativ, să se precizeze cum pot fi 
despăgubiţi proprietarii de familii de albine, pentru a-şi reface stupina. 
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Greutăţi se înregistrează şi în asigurarea calităţii mierii destinată 
exportului. Înăsprirea condiţiilor legate de calitate conduce la preţuri 
suplimentare pentru achiziţionarea aparaturii performante şi pentru 
asigurarea substanţelor utilizate pentru efectuarea analizelor. 

Solicită ca Legea Apiculturii să fie revăzută şi îmbunătăţită cu 
propunerile care vin din  partea beneficiarilor direcţi ai acestui act normativ. 

Domnul Aurel Mălaiu � director al Institutului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Apicultură � a prezentat o situaţie a activităţii desfăşurate 
în institut. A cerut ca actele normative să fie aplicate aşa cum se stabileşte 
de către Parlament, pentru că se constată că Executivul modifică, prin 
norme, sensul unor prevederi legale. Cere să se stabilească o strategie 
naţională în acest domeniu, cuprinsă într-un program clar.  

În continuare, au luat cuvântul domnii Aurel Mândru � preşedinte 
Filiala Mureş a Asociaţiei Crescătorilor de Albine, Vasile Puf � preşedintele 
Asociaţiei Crescătorilor de Albine Vaslui, Ion Mitrea � preşedintele 
Asociaţiei Crescătorilor de Albine Ialomiţa, care au prezentat aspecte 
concrete din filialele Asociaţiilor Crescătorilor de Albine pe care le conduc 
şi au cerut sprijin pentru rezolvarea unor probleme. 

Domnul deputat Octavian Sadici � A arătat că aspectele semnalate în 
timpul dezbaterilor trebuie analizate cu mare atenţie. Va trebui să se 
elaboreze o iniţiativă legislativă pentru a asigura protecţia acestui sector, iar 
iniţiativa să fie a comisiei, fără coloratură politică. 

Arată că în acordarea subvenţiei de 100.000 lei pe familie de albine s-
au înregistrat greutăţi, pentru că normele stabilite de Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor au avut mai mult darul de a desfiinţa legea, decât 
de a ajuta apicultura. Propune că în loc de 10 kg să se stabilească o limită de 
6 kg miere pentru fiecare familie de albine. 

Domnul deputat Tiberiu Sbârcea � A arătat că trebuie revăzută Legea 
Apiculturii şi refăcută, încât sectorul apicol să poată fi mai mult sprijinit şi 
încurajat. Binefacerile apiculturii nu se regăsesc doar în producţia de miere 
şi celelalte produse, dar albinele au un rol important în creşterea producţiilor 
agricole prin polenizare. 

Trebuie văzute cu atenţie aspectele legate de stropirile necontrolate şi 
cele referitoare la controlul calităţii mierii. 

Domnii deputaţi Petre Posea, Zoltan Kovacs, Marinache Vişinescu au 
semnalat  aspecte din activitatea din acest domeniu  în circumscripţiile 
electorale pe care le reprezintă şi au fost de acord cu revederea şi 
îmbunătăţirea legislaţiei referitoare la sectorul apicol, precum şi cu 
adoptarea condiţiilor de lucru la cerinţele Uniunii Europene. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � A subliniat importanţa sectorului 
analizat astăzi şi a arătat că lipsa de informaţie din teritoriu creează greutăţi 
în coordonarea sectorului. Un rol important revine Asociaţiei Crescătorilor 
de Albine, care este bine organizată şi reprezentată în teritoriu. Trebuie 
stabilite priorităţile şi analizată şi posibilitatea ca şi alte sectoare care 
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beneficiază de activitatea din apicultură să contribuie la revitalizarea 
activităţii apicole. 

Toate problemele ridicate vor fi centralizate şi analizate pentru a se 
stabili cele mai juste măsuri în vederea fundamentării unui program de 
perspectivă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 15.05.2003, începând cu 
orele 900. 

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, a propus 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră (sesizare în 
fond PL 144/2003) 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale (sesizare în fond � 
PL 308/2003) 

După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbateri generale. 
La şedinţă au fost prezenţi  31 de deputaţi, membri ai comisiei. A fost 

absent domnul deputat Gheorghe Valeriu, aflat în delegaţie externă.  
La şedinţă participă ca invitaţi: 
- domnul Gheorghe Predilă � director general în Ministerul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ; 
- doamna Cornelia Ionescu � şef birou Implementarea Programelor în 

Horticultură; 
- doamna Iulia Bosoancă � consilier Birou legume fructe. 
Doamna Cornelia Ionescu � a prezentat expunerea  de motive la 

proiectul de Lege privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi 
plantelor ornamentale. 

Segmente importate din piaţa internă, la legume extratimpurii şi 
timpurii, sunt ocupate în totalitate de produse din import, de calitate, în 
unele cazuri, inferioară. 

Pentru menţinerea sectorului de seră în România se impune a fi luate 
o serie de măsuri de natură tehnică şi economice, cu precădere, pentru 
creşterea suprafeţelor de sere calde, retehnologizarea construcţiilor, 
introducerea de tehnologii moderne, creşterea randamentelor la hectar, 
sprijin financiar, crearea instrumentelor şi mecanismelor de reglementare  a 
pieţei legumelor de seră.  

Domnul deputat Mircea Toader Nicu � Avem două proiecte care se 
aseamănă între ele. 

Important este să elaborăm o lege utilă, în folosul celor care se ocupă 
de acest sector. În actualele condiţii, activitatea este îngreunată, din motive 
economice în primul rând. Acestea trebuie avute în vedere la elaborarea 
legii. 

Domnul  deputat Marian Ianculescu � Proiectul înaintat de Guvern are 
unele scăpări. 
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Propune să se utilizeze ca bază de dezbateri proiectul de lege înaintat 
de grupul de iniţiatori. Solicită ca din partea Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor  să fie prezenţi cei care răspund direct de acest 
sector, la alt nivel. 

Domnul deputat Petre Posea � Sectorul are nevoie de această lege. 
Săptămână viitoare să continuăm dezbaterea pentru a da forma cea mai 
potrivită articolelor.  

Domnul deputat Ioan Bâldea � A subliniat importanţa redresării 
sectorului serelor, asaltat în prezent de mărfurile de import, din Turcia în 
principal, mărfuri slabe calitativ. Fără programe concrete, la nivel naţional, 
nu se poate redresa situaţia. Dacă legile nu încep să aibă caracter concret, ci 
doar general, nu ne putem aştepta la rezultate pozitive.  

Să se transmită conducerii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor dorinţa membrilor comisiei ca proiectul înaintat spre dezbatere să 
fie mai concret, să prevadă soluţii viabile de redresare. 

Domnul Gheorghe Predilă � Ce s-a discutat aici va fi în atenţia 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Până nu se va 
concretiza, nu se va mai pune în dezbatere proiectul de lege. Să inventariem 
tot sprijinul pe care-l putem acorda şi, după clarificarea problemelor, să 
reluăm dezbaterea. 

Domnul Mihai Nicolescu � Ca iniţiator, când s-a pus problema 
proiectului de lege, împreună cu Institutele şi celelalte instituţii care răspund 
de domeniu a lucrat pentru finalizarea proiectului legislativ. 

Apreciem că iniţiativa are o expunere mai cuprinzătoare. S-a avut  în 
vedere funcţionalitatea. S-a căzut de acord că trebuie făcute unele corecţii, 
încât activitatea să aibă deplină eficienţă. 

Subvenţia de 20 de milioane la hectar a creat un sprijin real şi a 
permis funcţionarea unor unităţi. S-a demonstrat că se poate face ceva în 
acest sens. Să cerem sprijinul şi Ministerului Finanţelor Publice, pentru a 
concretiza sprijinul pe care-l putem garanta prin lege.  

 
 

 
      PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

                 Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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