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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 10 iunie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 
10 iunie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.7 din Legea apiculturii nr.89/1998 
(raport; PLx 280/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (aviz; 
PL.x 273/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; Pl.x 212/2008).  

Lucrările şedinţei au început la ora 1400 şi au fost conduse 
de domnul deputat prof.dr.Valeriu Tabără. 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca 
invitaţi au participat: 

- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Ioan E. Platon – preşedinte, Asociaţia 
proprietarilor pădurilor grănicereşti Rusu-Bârgăului, Bistriţa 
Năsăud; 



- domnul Radu-Ioan Nistor – vicepreşedinte, Asociaţia de 
proprietari din România şi Uniunea comunelor grănicereşti 
Năsăudeni, judeţul Bistriţa Năsăud; 

- domnul Gheorghe Cozmuţa – preşedinte,  Asociaţia 
proprietarilor de terenuri agricole din Ardeal, Filiala Maramureş. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.7 din Legea apiculturii nr.89/1998 
(PLx 280/2009). 

Domnul deputat Marian Avram a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii apiculturii nr.89/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul că amplasarea stupilor de albine 
pe terenurile deţinute de apicultori cu orice titlu, se va face la o 
distanţă de cel puţin cinci metri faţă de căile ferate, drumurile 
publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul public sau privat, 
intravilan sau extravilan. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate, în forma adoptată de Senat. În ansamblu, 
propunerea legislativă a fost adoptată în unanimitate, în forma 
adoptată de Senat.  

Au urmat dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (PL.x 
273/2009). 

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat, a prezentat 
expunerea de motive.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a cerut 
amânarea analizei acestui proiect de lege, pentru că în procesul de 
legiferare mai există un proiect de lege pe această temă şi a cerut 
ca toate proiectele de lege referitoare la aceste domenii să fie 
analizate la aceeaşi dată, pentru a se elabora o lege distinctă, care 
să pună ordine în domeniul comercializării produselor şi a 
serviciilor de piaţă.  

S-a propus amânarea. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

În continuare, s-a hotărât, în unanimitate ca Propunerea 
legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului 
(Pl.x 212/2008) să fie analizată şi dezbătută într-o şedinţă viitoare.  
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În continuarea lucrărilor domnii Gheorghe Cozmuţa şi Ioan 
Platon, în calitate de reprezentanţi ai unor asociaţii de proprietari 
de păduri şi terenuri agricole din zona Maramureş şi Bistriţa 
Năsăud, au prezentat o informare în legătură cu situaţia 
asociaţiilor  pe care le reprezintă şi au cerut sprijinul Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
specifice a Camerei Deputaţilor în elaborarea unui act normativ 
care să le vină în sprijinul satisfacerii cererilor lor. Domniile lor 
au susţinut că în numele asociaţiilor comunale pe care le 
reprezintă, solicită ajutor în vederea recuperării proprietăţilor în 
comunele (păduri şi păşuni) cu care au fost împroprietăriţi 
înaintaşii lor la Reforma Agrară din anul 1921, proprietăţi care au 
fost atribuite ilegal unităţilor administrativ-teritoriale de care 
aparţin localităţile lor, datorită interpretării greşite a legilor 
fondului funciar de către comisiile de fond funciar şi instanţele de 
judecată.  

Au urmat dezbateri. S-a hotărât ca problemele să fie preluate 
de un grup de membri ai comisiei care să găsească soluţiile cele 
mai potrivite pentru clarificarea situaţiei reclamate.  

În finalul şedinţei, domnul deputat Marian Ghiveciu a cerut 
ca săptămâna viitoare să se organizeze o întâlnire cu conducerea 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a 
Ministerului Finanţelor Publice pentru clarificarea problemelor 
legate de plata subvenţiilor, pentru că în teritoriu sunt  multe 
chestiuni neclarificate, întârzieri la plată şi alte aspecte care 
trebuie să fie soluţionate urgent.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca în şedinţa de 
marţi, 16 iunie, să fie organizată şi o întâlnire cu conducerea 
MAPDR, pentru a dezbate aspectele legate de problemele cu care 
agricultura se confruntă în această perioadă.   

A cerut ca la întâlnire să fie prezent domnul Ilie Sârbu, 
ministrul agriculturii. 

 
 
Preşedinte,                               Secretar, 
Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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