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  Către, 
 
  Camera Deputaților  -  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
  industrie alimentară şi servicii specifice 
 
  Domnului Președinte Stănescu Alexandru 
 
 
 Am așteptat cu interes discuția care a avut loc la Comisia de Agricultură din 
Camera Deputaților în 11.02.2019 și vă mulțumim în mod deosebit pentru invitație. 

 Vă asigur de respectul deosebit pe care vi-l port dumneavoastră și instituției 
pe care o reprezentați, dar în același timp doresc să-mi exprim îngrijorarea 
profundă față de ceea ce doresc să fie legiferat prin propunerile pe care le-au făcut, 
“partenerii” noștri de dialog.   

 Apicultura românescă se află într-un mare impas, cauzat de producțiile 
scăzute, mortalități datorate unor boli pentru care nu există tratamente alternative 
sau datorită tratamentelor fitosanitare excesive, scăderea prețurilor și invazia pieței 
europene cu tot felul de “surogate” de miere, efectele negative asupra populațiilor de 
albine datorate schimbărilor climatice și nu în ultimul rând distrugerea fondului 
genetic apicol autohton. 

 După ce s-a introdus în țară FRAUDULOS un hibrid trirasial chiar de către 
“partenerii” de dialog, de altfel foarte vocali, fără să fie verificați și sancționați, 
aceștia doresc doar legiferarea vânzării de mătci din stupinele de producție, 
dorind astfel să închidă acest circuit în scopul unor foloase economice de grup, dar 
care vor duce la dispariția în timp a rasei și a populațiilor locale de albine din 
România, adaptate de mii de ani condițiilor de aici. 

 Mă surprinde vehemența cu care acești “parteneri” au insistat în legiferarea 
acestui deziderat și sunt convins că dumneavoastră și colegii care au participat au 
înțeles acest lucru și în perspectivă veți susține punctul nostru de vedere, astfel 
încât să evităm aceasta NENOROCIRE. 

 Vânzarea de material biologic apicol de reproducție este corect legiferată 
astăzi în legislația natională și europeană, apicultorii neavând niciun fel de problemă 
în a-și valorifica produsele obținute în exploatațiile de producție.  
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 O altă problemă, care din lipsa de timp nu a fost discutată și neinteresantă 
pentru “partenerii” noștri este tocmai vânzarea și valorificarea pe piață a produselor 
apicole și în mod deosebit a mierii, obținute in exploatațiile de producție. Din 
propunerea Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților reiese că identificarea 
pe etichetă a tărilor de origine va fi promovată doar pentru amestecurile de miere 
provenite din țările terțe, acest lucru nu se întâmplă astazi în România. 

 Presiunea mare asupra produselor românești o  constituie tocmai amestecul 
produselor noastre cu produse provenite din țări terțe, acest amestec nu identifică 
țara de proveniență, trasabilitatea lor și induce în eroare consumatorul. 

 Înscrierea pe etichetă, conform Directivei Europene, a tipului de amestec și 
completarea, fie și în paranteză, a țărilor de proveniență nu contravine cu nimic 
legislației europene. 

 Dorim să vă asigurăm ca Asociația Crescătorilor de Albine din România cu 
peste 60 de ani de activitate a apărat, apără și promovează interesele tuturor 
apicultorilor români și nu dorim obținerea de foloase economice immediate, fară a 
ține cont de efectele în timp ale acestor demersuri. 

 În speranța unei colaborări  fructuoase și în viitor, dorim să vă asigurăm de 
tot sprijinul nostru în interesul național al apicultorilor și al apiculturii. 

 

 

 

Cu deosebit respect, 

Presedinte, 

Ing. Ioan FETEA 

 


