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Nr. 1192 din 11.12.2013 

CĂTRE, 

COMISIA DE AGRICULTURĂ DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Stimate Dle Preşedinte, 

Având în vedere faptul că propunerea legislativă  „Legea apiculturii” urmează să fie 

discutată în plenul camerelor Parlamentului României, vă rugăm să ţineţi cont de 

următoarele observaţii pe care vi le transmitem: 

1. Scoaterea din acest proiect a Regulamentului de bază meliferă şi stupărit pastoral 

va crea mari probleme desfăşurării acestei activităţi de către apicultori, în sensul în 

care formele asociative şi M.A.D. R. nu mai au nicio responsabilitate. 

Aglomerarea de stupine în zonele melifere nu va mai putea fi evitată prin lipsa 

unei legislaţii în acest sens. 

Venim cu propunerea de a trece în acest proiect de lege obligativitatea ca 

M.A.D.R. să emită în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii a unei proceduri 

privind Regulamentul de bază meliferă şi stupărit pastoral şi responsabilităţile care 

revin formelor asociative. 

2. Având în vedere centralizarea excesivă a transmiterii suprafeţelor melifere la 

M.A.D.R., convingerea noastră este că acest lucru nu se va realiza şi ar trebui ca 

acest lucru să se transfere la nivel local prin formele asociative cu reprezentare 

judeţeană. 

3. Din textul Raportului parlamentului asupra propunerii legislative - Legea 

apiculturii, reiese obligativitatea ca fiecare apicultor, indiferent de numărul de 

stupi să intre într-o formă asociativă, şi ca urmare va fi obligat să îndeplinească 

toate cerinţele impuse de articolul 2.  Aceste cerinţe nu justifică obligativitatea 

apicultorului care deţine un număr limitat de familii de albine ca hobby şi care 

foloseşte produsele obţinute de la familiile de albine doar în interes propriu să se 

supună acestor rigori. Prin aceste măsuri descurajăm iniţiativa celor doritori să se 

apuce de aceasta meserie. Propunem ca aceste măsuri să se aplice doar celor care 

se regăsesc în legea privind impozitarea veniturilor agricole. 

4. Plecand de la aceste observatii nu sunt justificate nici numarul mare de sanctiuni la 

care vor fi supusi apicultorii. 

Ca urmare, sustinem doar acele sanctiuni pentru masurile pe care le-am trimis deja 

prin proiectul de lege depus de ACA Romania. 

Pentru toate problemele si consecintele care se vor ivi din activitatea de stuparit 

pastoral (nerespectarea de distante, supraglomerari, procese penale), Ministerul 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale şi Parlamentul Romaniei vor trebui sa-si asume 

responsabilitatea. 

Cu stimă, 

 

PREŞEDINTE, 

Ing. Ioan FETEA 
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