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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18 şi 19 mai 2005 

având următoarea ordine de zi: 
Miercuri, 18.05.2005 
- Analiza situaţiei din apicultură. 
Joi. 19.05.2005 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 136/2005 – sesizare în fond). 
Şedinţa din data de 18.05.2005 a început la ora 1000 şi a avut 

următoarea ordine de zi: 
- Analiza situaţiei din apicultură. 
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Mugur Crăciun, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Eugen Zorici, preşedintele Asociaţiei crescătorilor de albine 

din România; 
- domnul Todor Viorel Borşan, director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Dana Chircă, director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut apoi la analiza situaţiei din apicultură. 
Domnul Eugen Zorici, preşedintele Asociaţiei apicultorilor a prezentat o 

informare în legătură cu situaţia existentă în acest moment în domeniu, 
subliniind că nu numai apicultura românească este confruntată cu o serie de 
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neajunsuri ci şi apicultura europeană trece prin momente de criză generate de 
preţul mic pe kilogramul de miere impus de China pe piaţa Uniunii Europene. 

Domnul Eugen Zorici a mulţumit public domnului preşedinte dr.Atilla 
Kelemen pentru  propunerea legislativă pentru  completarea art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare 
a infrastructurii de transport rutier. Domnul Eugen Zorici a evidenţiat faptul că 
această iniţiativă legislativă vine în întâmpinarea doleanţelor apicultorilor care 
solicită ca taxa de rovinietă să fie percepută doar atât cât mijloacele de 
transport se deplasează în pastoral (taxa de o zi, 7 zile, o lună, 6 luni, 12 luni). 
În prezent această taxă este de 36.000.000 lei/an pentru  un pavilion adică 
pentru  aproximativ 12 tone de miere, însă, subvenţia acordată de stat pe 
familie de albine a rămas aceeaşi de 3 ani respectiv 100.000 lei. 

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen a solicitat date referitoare la numărul 
remorcilor care rulează în prezent în România şi care este suma care se varsă 
la bugetul de stat în urma colectării taxei de rovinietă. 

Domnul preşedinte Eugen Zorici a prezentat comisiei datele obţinute de 
la Registrul Comerţului. În prezent sunt înregistrate un număr de 2400 remorci 
şi pavilioane. 

Domnul deputat Liviu Timar – a informat comisia că la solicitarea celor 
două asociaţii de apicultori din judeţul Mureş a avut o interpelare în plenul 
Camerei Deputaţilor adresată domnului ministru Gheorghe Flutur care l-a 
asigurat că această problemă este în curs de soluţionare. 

Domnul deputat Ion Dumitru – a remarcat faptul că datorită acestei taxe 
de rovinietă bugetul statului oricum va avea de suferit prin neplata ei. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – a solicitat să i se precizeze exact care 
este preţul de achiziţie al mierii de pe piaţa internă şi care este preţul cu care 
aceasta se vinde pe piaţa externă. 

Domnul preşedinte Eugen Zorici a pus la dispoziţia comisiei datele 
obţinute de la Institutul Naţional de Statistică. În anul 2004 s-au exportat 8756 
tone miere – cu un preţ pe kg de aproximativ 2 euro în timp ce un producător 
autohton primeşte 40.000 – 45.000 lei/kg. S-a şi importat miere mai exact 52 
de tone cu un preţ de aproximativ 2,7 euro/kg în timp ce mierea din China se 
vinde cu 0,35 euro/kg. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – a arătat că trebuie menţinut contactul 
cu teritoriul; că există nemulţumire în interiorul asociaţiilor de apicultori 
preţul oferit pe kilogramul de miere la achiziţionare este foarte mic faţă de cel 
obţinut la export. De asemenea, domnul deputat a ţinut să sublinieze faptul că 
problema rovinietei va fi soluţionată. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a informat comisia asupra 
interpelării adresate domnului prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu cu 
privire la strategia naţională privind dezvoltarea rurală. Domnul preşedinte dr. 
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Atilla Kelemen a subliniat faptul că România a fost o mare putere în domeniul 
apicol şi aşa trebuie să rămână.  

Domnul secretar de stat Mugur Crăciun – a informat comisia că 
România a participat ca observator la o întâlnire a statelor membre la care 
toate cele 25 de state au aprobat standardele de calitate propuse de Ungaria. 
De asemenea domnul secretar de stat Mugur Crăciun a remarcat faptul că taxa 
de rovinietă pentru  mijloacele de transport îi nemulţumeşte şi pe apicultorii 
din ţările membre. 

În sprijinul apicultorilor pentru  reducerea taxei de rovinietă Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a depus în data de 17.03.2005, 
respectiv 11.04.2005 două adrese la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului. 

Şedinţa din data de 19.05.2005 a început la ora 1000 şi a avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 136/2005 – sesizare în fond). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A participat ca invitat domnul secretar de stat Mugur Crăciun – 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a solicitat ca dezbaterea acestui 

proiect de lege să fie amânată, pentru  că la şedinţă nu a putut participa nici 
unul din iniţiatori. 

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate. 
 

 
 

PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 
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