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SINTEZA
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
următoarea ordine de zi:

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;

La şedinţă au  fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absent motivat
domnul deputat Gheorghe Valeriu � delegaţie externă.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu,
preşedintele Comisiei.

Şedinţa a început cu dezbaterea proiectului Legii pâinii.
În urma discuţiilor, membrii Comisiei au votat în unanimitate,

respingerea proiectului de lege sus-menţionat.
Lucrările şedinţei au continuat cu analiza situaţiei apiculturii din

România.
Membrii Comisiei au hotărât în unanimitate iniţierea unei

propuneri legislative care să cuprindă facilităţi pentru apicultori şi care
să modifice astfel Legea nr. 89/1998

Domnul preşedinte Ilie Neacşu 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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