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industrie alimentară şi servicii  specifice 
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             Nr.4c-4/407 

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 octombrie 2013 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 9 şi 10 
octombrie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care a determinat 
imposibilitatea realizării „Programului Strategic”, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 340/2012, cu consecinţe grave la nivel naţional 
şi european. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport; Pl.x 334/2012). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 296/2013). 

4. Dezbateri generale asupra propunerii legislative „Legea 
apiculturii” (Plx. 148/2013) şi Propunerii legislative  „Legea apiculturii” 
(Plx. 175/2013). 

Lucrările şedinţei din ziua de 8 octombrie 2013 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbateri asupra bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care a determinat 
imposibilitatea realizării „Programului Strategic”, aprobat prin 
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Hotărârea Guvernului nr. 340/2012, cu consecinţe grave la nivel naţional 
şi european. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport; Pl.x 334/2012). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 296/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, 
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, 
Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte 
Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gheorghe Hogea – secretar de stat, Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul; 
- domnul Dumitru Simionescu – vicepreşedinte, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;  
 - doamna Olga Georgescu – director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri şi 
piscicultură; 

- domnul Mihail Dumitru – director, Institutul de Cercetări pentru 
Pedologie şi Agrochimie. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

Referitor la analiza privind bugetul ANSVSA, domnul deputat 
Nini Săpunaru a cerut amânarea acesteia, din cauză că reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor Publice invitaţi nu pot participa, pentru că se află 
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într-o delegaţie externă. Propunerea de amânarea a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare (Pl.x 334/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a cerut amânarea analizei, 
pentru că lipseşte punctul de vedere al Guvernului. Propunerea de 
amânare a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (Pl.x 296/2013). 

Domnul Gheorghe Hogea, secretar de stat în DRP, a prezentat 
punctul de vedere al Guvernului şi a subliniat că prin adoptarea 
propunerii legislative se pune în pericol existenţa, continuitatea şi 
stabilitatea pădurii pe mari suprafeţe, aflate în litigiu, cu precădere cu 
diverşi procuratori sau mandatari, cumpărători ai unor drepturi litigioase, 
deoarece s-ar interzice executarea lucrărilor de curăţiri, rărituri în 
arboretele tinere, a tăierilor de regenerare, acolo unde regenerarea 
naturală a arboretelor ajunse la vârsta exploatabilităţii a fost declanşată, 
a tăierilor de extragere a arborilor calamitaţi de vânt, zăpadă, boli şi 
dăunători. 

În ceea ce priveşte art. II din iniţiativa legislativă, prin care se 
propune despăgubirea de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a 
proprietarilor pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului 
de proprietate privată de pe care masa lemnoasă a fost deja exploatată, 
până la intrarea în vigoare a prezentei legi, apreciem că textul este mult 
prea general redactat, fiind lipsit de previzibilitate, ceea ce poate crea 
premisele unor vicii de neconstituţionalitate prin raportare la prevederile 
art. 1 alin. (5) din Constituţie.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că iniţiativa legislativă 
nu este rea, ea se referă la exploatarea masei lemnoase în perioada 
premergătoare punerii în posesie şi trebuie găsită o formă acceptabilă.  

Doamna Olga Georgescu, şef serviciu în MMSC, a arătat că 
limitele până la care se poate merge cu delimitarea în timp nu sunt clar 
stabilite, creând confuzii.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – şi-a exprimat nemulţumirea în 
legătură cu explicaţiile formulate privitoare la textul iniţiativei 
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legislative şi se creează o situaţie neconcordantă cu ceea ce se urmăreşte 
prin propunerea legislativă. 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a arătat că formulările din 
propunerea legislativă sunt mult prea generale şi şi-a exprimat dorinţa ca 
proiectul de act normativ să fie respins.  

S-a propus respingerea. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-
au înregistrat 31 de voturi pentru şi 2 abţineri.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 octombrie 2013, 
începând cu ora 1000, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbateri generale asupra propunerii legislative „Legea 
apiculturii” (Plx. 148/2013) şi Propunerii legislative  „Legea apiculturii” 
(Plx. 175/2013). 

Dezbaterile s-au desfăşurat la sediul Asociaţiei Crescătorilor de 
Albine din Bucureşti. 

 Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, 
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, 
Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte 
Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Dana Chircă – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ioan Fetea – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de 

Albine; 
- doamna Cristina Mateescu – director general, Institutul de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei, care a precizat că dezbaterea are drept 
scop îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul apiculturii, sector care a 
înregistrat o seamă de realizări, în ciuda unor greutăţi care s-au 
manifestat în activitatea pe care apicultorii o desfăşoară. Şedinţa se 
înscrie în seria întâlnirilor pe care membrii comisiei le are cu 
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reprezentanţii celor care lucrează direct în agricultură şi este un prilej de 
a afla direct de la sursă căile de îmbunătăţire a activităţii.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
apreciat utilitatea activităţii care se desfăşoară în domeniul apiculturii, 
începând de la avantajele create de polenizarea efectuată de albine şi 
până la beneficiile pe care le prezintă producţia de miere, cu un aport 
important în sănătatea românilor.  

Domnia sa a subliniat faptul că în apicultură există o tradiţie a 
organizării în asociaţii profesionale, care au contribuit la adecvarea 
producţiei la condiţiile în schimbare şi care a însemnat şi un stimulent în 
stabilitatea şi creşterea producţiei de miere.  

Există însă şi unele derapaje în sectorul apicol: sunt fermieri care 
nu ştiu cum să acţioneze pentru a proteja albinele, sunt aspecte de 
nerespectare a legislaţiei în domeniu, iar pericolul pe care tratamentele 
fitosanitare îl prezintă pentru sănătatea familiilor de albine este unul 
real, pe care atât reprezentanţii instituţiilor statului cu atribuţii în 
domeniu, dar şi fermierii trebuie să-l aibă în vedere. 

În acest proces un rol central îl are legislaţia, îmbunătăţirea 
acesteia şi armonizarea cu legislaţia europeană proces prin care 
apicultorii să fie stimulaţi pentru valorificarea condiţiilor specifice pe 
care le au în România şi care se referă la existenţa unei diversităţi a 
plantelor melifere şi la caracteristicile proprii ale mierii româneşti.  

Sunt multe decizii care trebuie puse în aplicare împreună, şi care să 
vizeze încurajarea şi protejarea apicultorilor, inclusiv prin crearea unui 
fond de despăgubire, la nivel european. 

Domnul Ioan Fetea, preşedinte ACA, a făcut o prezentare a ACA, 
înfiinţată în anul 1958, care are în subordine un institut de cercetare cu 
specific aparte şi care are şi societăţi de producţie şi comerciale în 
subordine.  

Domnia sa a prezentat şi o dinamică a evoluţiei familiilor de 
albine, precizând că în acest moment sunt aproximativ 1,3 milioane 
familii de albine care asigură o producţie naţională de 20.000 de tone pe 
an. Cu toate acestea, se importă anual în jur de 1.500 de tone de miere de 
o calitate inferioară mierii româneşti, care creează greutăţi în protejarea 
şi promovarea mierii româneşti. Pentru promovare s-a realizat un spot 
publicitar, care nu se difuzează încă pe posturile de televiziune şi pentru 
a cărei difuzare  a cerut ajutorul membrilor comisiei. 

  A afirmat că sunt greutăţi şi în desfăşurarea activităţii în pastoral, 
din cauza impozitului pe mijloacele de transport şi a unor restricţii în 
ceea ce priveşte transportul în general, dar şi din cauza situaţiei 
proprietăţilor funciare.  
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O altă greutate se înregistrează în modalitatea în care se fac 
tratamentele fitosanitare, unde ar trebui introdusă o ordine strictă în ceea 
ce priveşte respectarea regulilor în vigoare.  

A cerut sprijinirea fermelor de elită, a căror activitate nu este 
încurajată, în ciuda importanţei lor pentru viitorul apiculturii româneşti 
şi a cerut şi sprijinirea cercetătorilor din sectorul apicol.  

Doamna Cristina Mateescu, director general al ICDA, a subliniat 
preocupările pentru încadrarea strictă în legislaţia naţională şi europeană 
şi a menţionat că mierea pe care ACA o livrează atât pe piaţa internă dar 
şi la export îndeplineşte toate condiţiile impuse pe piaţă, avându-se grijă 
să nu fie impurificată cu polen sau alte componente interzise în acest 
moment, lucru atestat de laboratoare internaţionale, cum sunt cele din 
Germania.  

Se acordă mare atenţie protejării şi promovării rasei autohtone de 
albine, omologate, o albină harnică, rezistentă, care iernează cu un 
consum minim . 

A cerut sprijin în crearea a cel puţin două clase specializate pe 
apicultură la liceul care le-a aparţinut cândva, pentru că este necesară 
pregătirea unor cadre tinere, care să preia activitatea  în viitor urmând ca 
asistenţa de specialitate să fie asigurată de cadrele proprii ale ACA.  

A solicitat ca în viitoarea lege să fie clarificate aspectele legate de 
repartizarea bazei melifere.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a apreciat modul în care au fost 
evidenţiate problemele şi a insistat să se găsească modalităţile prin care 
producţia să fie clar evidenţiată şi fiscalizată, precum şi modalităţile de 
sprijinire a apicultorilor care îndeplinesc cerinţele legale, inclusiv prin 
acordarea unor bonificaţii de până la 10% pentru cei care se organizează 
în condiţiile stabilite. Să fie sprijinită orice formă asociativă. 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a făcut propuneri care să 
fie cuprinse în viitorul proiect de lege.  

Domnul Ion Bălan – a făcut precizări legate de aspecte întâlnite în 
activitatea crescătorilor de albine şi a afirmat că în multe dintre acestea 
există reglementări clare, ele trebuie doar respectate de către cei cu 
îndatoriri. 

Trebuie ca producţia din domeniu să fie fiscalizată, pentru că sunt 
şi fonduri importante care pot fi accesate, dar acestea implică şi o 
evidenţiere clară a producţiei melifere.  

Domnul deputat Costel Şoptică – a subliniat necesitatea înfiinţării 
unor clase specializate în apicultură şi a indicat modalităţile concrete 
prin care acest obiectiv va putea fi realizat.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 octombrie 2013, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbateri generale asupra propunerii legislative „Legea 
apiculturii” (Plx. 148/2013) şi Propunerii legislative  „Legea apiculturii” 
(Plx. 175/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, 
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, 
Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte 
Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitat a participat domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar 
de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei.  

Au continuat dezbaterile generale asupra proiectelor aflate pe 
ordinea de zi.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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