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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 18 şi 19 mai 2005 

 
 
 

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

1. Analiza situaţiei din apicultură; 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea 

Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 136/2005 – sesizare în fond). 
Lucrările şedinţei din data de 18 mai 2005 au început la ora 1000 şi au 

avut următoarea ordine de zi aprobată: 
- 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 dr. Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. 
Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a subliniat faptul că această analiză 

se impune dată fiind situaţia din acest moment din apicultură preţul de cost al 
kilogramului de miere obţinut de producătorii autohtoni fiind modic. 

La acest preţ infim se mai adaugă şi costurile foarte mari ale taxei de 
rovinietă. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii domni deputaţi: Liviu Timar, 
Ion Dumitru şi Valeriu Tabără. 
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Lucrările şedinţei au continuat în ziua de 19 mai 2005, la ora 1000 cu 
următoarea ordine de zi: 

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

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 de deputaţi. 
A participat ca invitat domnul Mugur Crăciun, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Domnul preşedinte dr. Atilla Kelemen a solicitat ca dezbaterea acestui 

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

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate. 
 
  

 
 

PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 
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