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PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei din data de 07.10.1997 
 
 

  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în data de 
07.10.1997.  
 Şedinţa a fost condusă de domnul preşedinte Gheorghe Cristea - Grupul 
Parlamentar al P.N.Ţ.-CD - Civic - Ecologist şi domnul vicepreşedinte Elek 
Barna - Grupul Parlamentar al U.D.M.R.   
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 - Domnul Mârza Eugen, Preşedintele de Onoare al Asociaţiei 
Crescătorilor de Albine din România, 
 - Domnul Zorici Eugen, Secretar General al Asociaţiei Crescătorilor de 
Albine din România, 
 - Domnul Dărăban Dan, Director în Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei. 
 Membrii Comisiei au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1.  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind protecţia albinelor 
şi stimularea practicării apiculturii - lege organică, sesizare în 
fond, BP 236/16.12.96. 

2.  Dezbateri asupra propunerii legislative privind unele măsuri 
pentru valorificarea producţiei agricole de grâu şi orz din anul 
1997 - lege ordinară, sesizare în fond, BP 173/22.09.97. 

3.  Medierea (în subcomisii) a rapoartelor Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic, asupra Legii privind fondul piscicol, 
pescuitul şi piscicultura - lege organică, sesizare în fond, 
P.L.80/08.04.97 (Şedinţa a avut loc la ora 12.00, în sala de şedinţe a 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic). 

La lucrări au fost prezenţi toţi cei 30 de domni deputaţi membri ai 
Comisiei. 

În urma dezbaterilor, s-au luat următoarele hotărâri: 
La punctul 1 „Dezbateri asupra proiectului de Lege privind protecţia 

albinelor şi stimularea practicării apiculturii - lege organică, sesizare în fond, 
BP 236/16.12.96.” s-a hotărât ca acest proiect să fie modificat şi completat 
conform legislaţiei în vigoare şi în concordanţă cu cerinţele Asociaţiei 



Crescătorilor de Albine din România, pentru a stimula dezvoltarea rapidă a 
apiculturii. 

S-a hotărât ca până la sfârşitul lunii noiembrie 1997 proiectul amendat să 
intre în dezbaterea Comisiei.  

La punctul 2 „Dezbateri asupra propunerii legislative privind unele 
măsuri pentru valorificarea producţiei agricole de grâu şi orz din anul 1997 - 
lege ordinară, sesizare în fond, BP 173/22.09.97” domnii deputaţi au hotărât ca 
în conformitate cu  stenograma şedinţei Plenului Camerei Deputaţilor din data 
de 02.10.1997, să menţină Raportului de respingere, întocmit în şedinţa 
Comisiei din 24.09.1997. 

La punctul 3 „Medierea (în subcomisii) a rapoartelor Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 
asupra Legii privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura - lege organică, 
sesizare în fond, P.L.80/08.04.97”, subcomisiile au stabilit să se redacteze un 
raport comun al celor două Comisii, urmând ca până la sfârşitul lunii noiembrie 
1997, să fie dezbătut în şedinţă comună. 

Comisia a mai dezbătut şi alte probleme legate de politica agrară, precum 
şi invitarea domnului Ministru Dinu Gavrilescu la  şedinţa viitoare pentru a 
informa pe domnii deputaţi asupra stadiului lucrărilor agricole de toamnă. 

 
 
 P R E Ş E D I N T E, 
   Gheorghe Cristea      Secretar, 
        I.Neacşu 
  
 
 

 


