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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 30.05.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 30 mai 2001,
avînd în dezbatere următoarele puncte:

1. Analiza situaţiei apiculturii din România.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pâinii (sesizare

în fond � PL 632/2001)

La şedinţă au participat ca invitaţi:

•  Domnul Mihai Lungu � secretar de stat în Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;

•  Domnul Traian Enache � director � Poliţia Sanitar Veterinară,
Agenţia Naţională Sanitar Veterinară;

•  Domnul Octavian Rădulescu � Agenţia Naţională Sanitar
Veterinară;

•  Domnul Aurel Popescu � preşedinte ROMPAN;
•  Domnul  Eugen Zorici � preşedinte � Asociaţia Crescătorilor de

Albine;
•  Domnul Aurel Mălaiu � director general � Institutul de

Apicultură;
•  Domnul Ştefan Săvulescu � director general � Complex Apicol;
•  Domnul Viorel Puf � Director � S.C. Apicola Vaslui
•  Domnul Nicolae Platon � director economic � Asociaţia

Crescătorilor de Albine România;
•  Domnul Cristian Constantinescu � director general �

Apimondia;
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La şedinţă au  fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absent motivat
domnul deputat Gheorghe Valeriu � delegaţie externă.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie
Neacşu, preşedintele Comisiei.

Şedinţa a început cu dezbaterea proiectului Legii pâinii. La
acest punct de pe ordinea de zi au luat cuvântul:

- Domnul Aurel Popescu, preşedinte al ROMPAN, care a
sugerat respingerea proiectului de lege sus-menţionat pentru
următorul motiv:

•  Morile nu sunt pregătite să facă amestecurile de vitamine
şi minerale, necesare pentru obţinerea făinii fortificate,
iar populaţia nu poate suporta, momentan, costurile
rezultate în urma acesor amestecuri.

- Domnul Mihai Lungu, secretar de stat în Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, a specificat faptul că o
astfel de lege ar impune importuri suplimentare.

În acest context, domnul deputat Victor Neagu, secretar al
Comisiei, l-a interpelat pe domnul Mihai Lungu cu privire la
stoparea importurilor produselor agroalimentare în general.

Domnul secretar de stat a răspuns că aceste importuri vor fi
reduse atunci când avizul sanitar-veterinar solicitat pentru
importuri în general va cuprinde şi detalii cu privire la structura
mărfurilor precum şi preţul de import.

De asemenea, domnul deputat Ştefan Ion (PDSR) a propus o
dezbatere în cadrul Comisiei, privind subiectul sus-menţionat, cu
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor,
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Comerţului şi
Industriei şi Direcţiei Generale a Vămilor.

În finalul acestor discuţii proiectul Legii pâinii a fost supus
votului Comisiei.

Membrii Comisiei au votat, în unanimitate, respingerea
proiectului de lege sus-menţionat

Lucrările şedinţei au continuat cu analiza situaţiei apiculturii
din România.
Domnul Eugen Zorici, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor

de Albine, a făcut o scurtă prezentare a situaţiei apiculturii din
România. Acesta a început prin a specifica faptul că înainte de
1989 apicultura aparţinea atât sistemului de stat cât şi celui
particular, iar în prezent doar celui particular.

Problema esenţială discutată în cadrul şedinţei a fost cea a
prezenţei unei legislaţii deficitare în domeniul apiculturii, existând
numai o singură lege în vigoare, Legea 89/1998, care a fost
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modificată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998,
fiind abrogat art. 16 cu privire la facilităţile acordate apicultorilor.

De asemenea, a luat cuvântul domnul Aurel Mălaiu, director
general al Institutului de Apicultură, care a evidenţiat faptul că
apicultura este susţinută în majoritatea ţărilor occidentale,
înregistrând o dezvoltare cu 30% mai mare în ultimul deceniu. În
România, lipsa resurselor financiare îi împiedică pe apicultori să
înlocuiască apicultura tradiţională cu cea performantă, fiind
necesare programe în acest domeniu.

În acest context, domnul Traian Enache, director - Poliţia
Sanitar Veterinară din cadrul Agenţiei Sanitar Veterinare, a făcut
referiri cu privire la existenţa unui program strategic naţional
sanitar � veterinar, finanţat de stat, în care există prevederi
referitoare la păstrarea stării de sănătate a albinelor, necesarul de
medicamente fiind pus la dispoziţia apicultorilor prin intermediul
acestui program.

În continuarea şedinţei au luat cuvântul următorii domni
deputaţi:

- Atilla Kelemen (UDMR) a ridicat problema necesităţii
unei convieţuiri normale  între apicultori şi restul societăţii.

- Johan Peter Babiaş (Minorităţi) a făcut referiri la
autorizaţiile de transport necesare pentru deplasarea stupinelor.

- Sergiu Tiberius Sbârcea (PDSR) a enumerat facilităţile
care ar trebui acordate apicultorilor, de exemplu: stimularea
exporturilor, facilităţi pentru transport, şcolarizare subvenţionată,
medicaţie gratuită, prelucrarea şi valorificarea rapidă a producţiei
de miere, acordarea de credite cu dobânzi mici pentru producătorii
particulari.

- Ion Bozgă (PDSR) a sugerat introducerea unui
amendament în Legea creditului agricol, care să cuprindă
acordarea de facilităţi apicultorilor.

- Dan Grigore Rasovan (PDSR) a susţinut ideea acordării de
facilităţi pentru apicultori şi a oferit ca sprijin, un spaţiu pentru
desfacerea şi valorificarea mierii de albine, în localitatea Reşiţa.

- Octavian Sadici (PRM) a afirmat că Legea nr. 89/1998 este
acoperitoare cu condiţia să fie modificat cap. II art. 10, şi anume ca
tratamentul medicamentos să fie făcut de apicultor şi nu de
medicul veterinar.

- Mihai Nicolescu (PDSR) a cerut informaţii cu privire la
numărul personalului care lucrează în activitatea de cercetare în
domeniul apiculturii, fondurile pe care cercetătorii le utilizează în
prezent, comparativ cu anul 1996. De asemenea a mai întrebat dacă
tematica de cercetare a avut de suferit în urma absenţei fondurilor.
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În urma problemelor ridicate de domnul deputat Mihai
Nicolescu, domnul director general Aurel Mălaiu a oferit
următoarele lămuriri:

- Institutul de Apicultură este o societate pe acţiuni, având
capital privat. În cadrul acestui institut îşi desfăşoară activitatea un
număr de 27 de cercetători, fondurile alocate fiind în valoarea de
1,2 miliarde lei, acestea fiind neacoperitoare pentru tematica de
cercetare.

În finalul şedinţei a luat cuvântul domnul deputat Ilie
Neacşu, preşedintele comisiei, care a apreciat că întâlnirea cu
reprezentanţii din domeniul apiculturii a fost benefică, acest sector
având nevoie de sprijin financiar. De asemenea a propus ca
domnul deputat Octavian Sadici împreună cu reprezentanţii
Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România să iniţieze o
propunere legislativă care să cuprindă facilităţi pentru apicultori şi
a amintit despre necesitatea găsirii de soluţii pentru avertizarea
acestora în perioada aplicării tratamentelor fitosanitare.

        PREŞEDINTE,      SECRETAR,

        Ilie NEACŞU             Victor NEAGU
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