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AMENDAMENTE PROPUSE – ACA Romania la  PLx 221/2017 

 

Nr. 

crt. 
Text Legea apiculturii nr. 383/2013 Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.  

--------- 

L E G E  

pentru modificarea şi completarea 

Legii apiculturii nr.383/2013 

  

2.  

----------- 

         Articol unic. – Legea apiculturii 

nr.383/2013, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 14 

din 9 ianuarie 2014, cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:  

Articolul I - Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

3.   

 

Art. 2- Activitatea în apicultură 

poate fi practicată de orice persoană 

fizică sau juridică cu respectarea 

legislației în vigoare. Statul român 

prin ministerele de resort sprijină 

activitatea de creștere a albinelor, a 

creșterii numărului și producției 

familiilor de albine, a valorificării 

 1.Articolul 2 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 2- Activitatea în apicultură poate 

fi practicată de orice persoană fizică 

sau juridică cu respectarea legislației 

în vigoare. Statul român prin 

ministerele de resort sprijină 

activitatea de creștere a albinelor, a 

creșterii numărului și producției 

familiilor de albine, a valorificării 
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superioare a resurselor melifere , a 

produselor apicole , a conservării 

biodiversității 

superioare a resurselor melifere , a 

produselor apicole , a conservării 

biodiversității și păstrarea fondului 

genetic apicol autohton.  

4.  

Art.3- Apicultorii organizați în 

forme asociative pot beneficia de 

sprijin financiar pentru înființarea, 

dezvoltarea și modernizarea 

stupinelor prin accesarea măsurilor 

prevăzute în programele naționale 

sau europene destinate acestui 

sector. 

 2. Articolul 3 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(1) Apicultorii pot beneficia de sprijin 

financiar pentru înființarea, 

dezvoltarea și modernizarea stupinelor 

prin accesarea măsurilor prevăzute în 

programele naționale sau europene 

destinate acestui sector. 

(2) Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale recunoaște 

asociațiile profesionale apicole, legal 

constituite, ca partener de discuție 

în elaborarea politicilor apicole. 

(3) Procedura de recunoaștere este 

stabilită prin ordin al ministrului 

agriculturii și dezvoltării rurale. 

 

5.  Art. 5 lit.  

b)produse apicole - produsele 

obţinute de la familia de albine 

ca rezultat al activităţii acesteia, 

sub denumirea de miere, polen, 

păstură, lăptişor de matcă, 

apilarnil, ceară, propolis, venin 

de albine; 
 

ț) carnet de stupină-document 

elaborat de forma asociativă și, 

aprobat de Autoritatea Națională 

 3. La articolul 5, litera ț) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

b) - nemodificat 
ț) - nemodificat -model în ANEXA 1 

La articolul 5, după litera r se 

introduce litera r
1
 cu urmatorul 

cuprins : 

r
1
) stupina de producție - este o 

stupină specializată în obținerea 

unuia sau mai multor produse 

apicole, cum ar fi: miere, polen 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 



0 1 2 3 

  

 3 

Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor, care conîine 

informații cu privire la mișcarea 

efectivului, starea de sănătate și 

întreîinere a fiecărei familii de 

albine, tratamentele efectuate, 

deplasările în pastoral, precum și 

alte operațiuni din domeniul apicol.  

păstură, lăptișor de matcă, 

apilarnil, propolis, ceară, venin. 

 

 

6.  CAPITOLUL II: 

Ameliorarea raselor de albine 

 Nemodificat  

7.  (1)Ameliorarea albinelor din 

România se realizează prin 

programul naţional de 

ameliorare întocmit de organizaţiile 

şi asociaţiile acreditate de Agenţia 

Naţională pentru Zootehnie «Prof. 

dr. G. K. Constantinescu» pentru 

înfiinţarea şi menţinerea 

evidenţelor genealogice, respectiv 

registre genealogice. 

(2)Programul naţional de 

ameliorare are la bază ameliorarea 

rasei locale A. M. Carpatica, în rasă 

curată, elaborat în conformitate cu 

legislaţia naţională şi programul 

naţional de ameliorare a albinelor. 

 4. La articolul 6, după alineatele (1) 

si (2) se introduc doua alineate (1
1
), 

si  (2
1
) , cu următorul cuprins: 

(1
1
) In scopul ameliorarii raselor de 

albine la initiativa formelor 

asociative se infiinteaza statii de 

imperechere controlata sub 

reglementarea ANZ. 

(2
1
) Biotehnologiile și manipulările 

genetice sunt de competența 

institutelor de cercetare și de 

învățământ superior de profil, iar 

aplicarea lor în practică se face sub 

controlul Agenției Naționale pentru 

Zootehnie „Prof. dr. G. K. 

Constantinescu” 

 

 

 

* 

8.  Art. 6 – (4)  În scopul protecției 

materialului biologic autohton, 

introducerea de material biologic 

pe teritoriul României va fi 

autorizată de Agenția Națională 

pentru Zootehnie « Prof dr. G. K. 

 5.Alineatul (4) al art. 6 se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

(4) În scopul protecției materialului 

biologic apicol autohton, introducerea 

și comercializarea de material 

biologic apicol pe teritoriul României 

 

 

 

 

* 
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Constantinescu » și Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor, cu 

avizul consultativ al Institului de 

Cercetare-Dezvoltare. 

va fi autorizată de Agenția Națională 

pentru Zootehnie « Prof dr. G. K. 

Constantinescu » și Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor, cu 

avizul consultativ al Institutului de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Apicultură-S. A. 

9.  

Art. 9- Apicultorii care amplasează 

stupine în pastoral sau la iernat sunt 

obligați să comunice autorităților 

administrației publice locale în a 

căror rază teritorială se află locul, 

perioada, numărul familiilor de 

albine, precum și adresa 

deținătorului de stupi, asigurând 

evidența acestora, dar și protecția 

familiilor de albine împotriva 

tratamentelor fitosanitare. 

 6. Articolul 9 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(1) Apicultorii care amplasează 

stupine în pastoral sau la iernat sunt 

obligați să comunice autorităților 

administrației publice locale în a căror 

rază teritorială se află locul, perioada, 

numărul familiilor de albine, precum 

și adresa deținătorului de stupi, 

asigurând evidența acestora, dar și 

protecția familiilor de albine 

împotriva tratamentelor fitosanitare. 

(2)La amplasarea stupinelor în 

pastoral pe terenuri proprietate 

privată, apicultorul va solicita 

aprobarea amplasării stupilor 

proprietarului sau 

administratorului terenului 

respectiv anterior comunicării către 

autoritățile administrației publice 

locale. 

 

 

10.   

 
1.După Capitolul II se introduce un 

nou capitol, Cap.II
1
, cuprinzând 

7.După Capitolul II se introduce un 

nou capitol, Cap.II
1
, cuprinzând 
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-----------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

articolele 17
1
-17

3
, cu următorul 

cuprins: 

 

„CAPITOLUL II
1
 

Obligaţii speciale ale apicultorilor şi 

comercianţilor 

    Art. 17
1
 – (1) Producătorii, 

procesatorii şi comercianţii sunt 

obligaţi să  afişeze vizibil pe etichetă  

ţara de origine pentru mierea de albine 

şi ţara de origine sau locul de 

provenienţă pentru  produsele 

apicole. 
 

(2) Pentru mierea,  produsele 

apicole şi amestecurile acestora 

provenite din comunitatea europeană 

şi/sau ţări terţe, producătorii, 

procesatorii şi comercianţii sunt 

obligaţi să afişeze vizibil pe etichetă 

ţara de origine şi procentul  de 

participare la amestec, după caz: 

amestec de miere provenită din 

Uniunea Europeană, amestec de miere 

provenită din afara UE şi amestec de 

miere provenită din UE şi din afara 

UE. 

 

 

 

 

 

Art. 17
2
. – Medicii veterinari 

articolele 17
1
 şi 17

2
, cu următorul 

cuprins: 

 

„CAPITOLUL II
1
 

Obligaţii speciale ale apicultorilor şi 

comercianţilor 

    Art. 17
1
 – (1) Producătorii, 

procesatorii şi comercianţii sunt 

obligaţi să  afişeze vizibil pe etichetă  

ţara de origine pentru mierea de 

albine. 

 

 

 

  

„(2)Pentru amestecurile de miere  

provenite din comunitatea europeană 

şi/sau ţări terţe, producătorii, 

procesatorii şi comercianţii sunt 

obligaţi să afişeze vizibil pe etichetă,   

după caz : „amestec de miere 

provenită din Uniunea Europeană”, 

„amestec de miere provenită din afara 

UE” şi „amestec de miere provenită 

din UE şi din afara UE”. 

 

 

 (3)Pentru mierea şi amestecurile de 

miere ce conțin și miere provenită 

din ţările terţe se va afişa vizibil pe 

etichetă ţara de origine și/sau 

ordinea participării ca pondere la 

 

 

 

 

 

 

Pentru corelare cu 

prevederile 

Directivei 

2001/110/CE a 

Consiliului din 20 

decembrie 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oficiali de la nivelul direcţiilor 

sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor judeţene şi a municipiului 

Bucureşti sunt obligaţi să efectueze 

supravegherea şi controlul oficial al 

modului în care producătorii şi 

operatorii economici realizează 

procesarea mierii şi a produselor 

apicole şi vor recolta probe în vederea 

efectuării analizelor de laborator, în 

baza planului de control al Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor  şi ori de 

câte ori există suspiciuni sau 

reclamaţii cu privire la neîncadrarea în 

parametrii de siguranţă şi calitate ai 

acestor produse. 

Art. 17
3
. -  (1) Înscrierea  pe 

eticheta produsului finit a menţiunii 

Produs natural  revine obligatoriu 

doar celor care folosesc în proporţie 

de 100% ca materie primă miere şi 

produse apicole, aşa cum sunt definite 

la art. 5 lit.b). 

(2) Înscrierea pe eticheta 

produsului finit a menţiunii Produs 

românesc revine obligatoriu doar 

celor care folosesc în proporţie de 

100% miere ca materie primă 

provenită din exploataţii apicole din 

România. 

amestec, după caz. 

Art. 17
2
. – Medicii veterinari oficiali 

de la nivelul direcţiilor sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor judeţene şi a municipiului 

Bucureşti sunt obligaţi să efectueze 

supravegherea şi controlul oficial al 

modului în care producătorii şi 

operatorii economici realizează 

procesarea mierii si a produselor 

apicole şi vor recolta probe în vederea 

efectuării analizelor de laborator, în 

baza planului de control al Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor  şi ori de 

câte ori există suspiciuni sau 

reclamaţii cu privire la neîncadrarea în 

parametrii de siguranţă şi calitate ai 

acestor produse. 

Se elimină 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru corelare cu 

prevederile 

Regulamentului UE 

1169/2013 

11.   

 

2.La articolul 18, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

8.La articolul 18, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 
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Art. 18. - (1) Constituie 

contravenţii următoarele fapte, dacă 

nu sunt săvârşite în astfel de 

condiţii încât, potrivit legii penale, 

să constituie infracţiuni, şi se 

sancţionează după cum urmează: 

a) cu avertisment sau amendă de la 

50 lei la 70 lei, în cazul nedeţinerii 

carnetului de stupină; 

b) cu avertisment sau amendă de la 

25 lei la 50 lei, în cazul 

necompletării carnetului de stupină; 

c) cu avertisment sau amendă de la 

50 lei la 100 lei, în cazul 

neidentificării stupilor de către 

apicultor la formele asociative de 

profil legal constituite, conform 

legislaţiei în domeniu; 

d) cu avertisment sau amendă de la 

100 lei la 150 lei, în cazul 

neidentificării stupilor de către 

formele asociative de profil, legal 

constituite, conform legislaţiei în 

domeniu; 

e) cu avertisment sau amendă de la 

50 lei la 100 lei, în cazul lipsei 

panoului de identificare la stupinele 

deplasate în pastoral; 

f) cu amendă de la 100 lei la 150 

lei, în cazul vânzării materialului 

biologic apicol de elită şi 

multiplicare neautorizat; 

cuprins:  

     „Art.18. – (1) Constituie 

contravenţii următoarele fapte, dacă 

nu sunt săvârşite în astfel de condiţii 

încât, potrivit legii penale, să 

constituie infracţiuni, şi se 

sancţionează după cum urmează: 

a) cu avertisment sau amendă de la 

250 lei la 350 lei, în cazul nedeţinerii 

carnetului de stupină; 

b) cu avertisment sau amendă de la 

125 lei la 250 lei, în cazul 

necompletării carnetului de stupină; 

c) cu avertisment sau amendă de la 

250 lei la 500 lei, în cazul 

neidentificării stupilor de către 

apicultor la formele asociative de 

profil legal constituite, conform 

legislaţiei  în domeniu; 

d) cu avertisment sau amendă de la 

500 lei la 750 lei, în cazul 

neidentificării stupilor de către 

formele asociative de profil, legal 

constituite, conform legislaţiei în 

domeniu; 

 

e) cu avertisment sau amendă de la 

250 lei la 500 lei, în cazul lipsei 

panoului de identificare la stupinele 

deplasate în pastoral; 

f) cu amendă de la 500 lei la 750 

lei, în cazul vânzării materialului 

biologic apicol de elită şi multiplicare 

cuprins:  

„Art.18. – (1) Constituie contravenţii 

următoarele fapte, dacă nu sunt 

săvârşite în astfel de condiţii încât, 

potrivit legii penale, să constituie 

infracţiuni, şi se sancţionează după 

cum urmează: 

a) cu avertisment sau amendă de la 

100 lei la 150 lei, în cazul nedeținerii 

carnetului de stupină; 

b) cu avertisment sau amendă de la 50 

lei la 100 lei, în cazul necompletării 

carnetului de stupină; 

c)cu avertisment sau amendă de la 150 

lei la 200 lei, în cazul neidentificării 

stupilor de către apicultor,conform 

legislaţiei  în domeniu; 

 

 

Se abrogă 

 

 

 

 

 

d) cu avertisment sau amendă de la 

100 lei la 200 lei, în cazul lipsei 

panoului de identificare la stupinele 

deplasate în pastoral; 

e) cu amendă de la 1000 lei la 2000 

lei, în cazul vânzării familiilor de 

albine din stupinele de producție 

fara avizul ANZ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a nu 

încălca 

prevederile art.40 

din Constituţia 

României cu 

privire la 

asociere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrarea 

familiilor de 

albine se face la 

ANZ conform 
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g) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, 

în cazul neanunţării de către 

apicultor, în maximum 24 de ore de 

la instalarea stupinei pe vatră, a 

consiliului local şi a 

administratorilor terenurilor 

agricole sau silvice pe raza căruia 

se deplasează cu stupii în pastoral; 

h) cu amendă de la 100 lei la 150 

lei, în cazul nerespectării de către 

apicultor a distanţelor dintre 

stupine la masivele melifere din 

păduri; 

i) cu amendă de la 100 lei la 150 

lei, în cazul nerespectării de către 

apicultor a distanţelor dintre 

stupine la culturile agricole; 

j) cu amendă de la 100 lei la 150 

lei, în cazul amplasării de către 

apicultor a stupinei pe direcţia de 

zbor a albinelor aparţinând altor 

stupine sau al amplasării stupinei 

între alte stupine şi sursa de cules; 

k) cu amendă de la 500 lei la 1.000 

lei, în cazul nerespectării 

prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2), 

precum şi acordarea de despăgubiri 

apicultorului pentru daunele create; 

neautorizat; 

 

 

 

 

 

g) cu amendă de la 250 lei la 500 

lei, în cazul neanunţării de către 

apicultor, în maximum 24 de ore de la 

instalarea stupinei pe vatră, a 

consiliului local şi a administratorilor 

terenurilor agricole sau silvice pe rază 

căruia se deplasează cu stupii în 

pastoral;  

h) cu amendă de la 500 lei la 750 

lei, în cazul nerespectării de către 

apicultor a distanţelor dintre stupine la 

masivele melifere din păduri;  

i) cu amendă de la 500 lei la 750 

lei, în cazul nerespectării de către 

apicultor a distanţelor dintre stupine la 

culturile agricole;  

j) cu amendă de la 500 lei la 750 

lei, în cazul amplasării de către 

apicultor a stupinei pe direcţia de zbor 

a albinelor aparţinând altor stupine sau 

al amplasării stupinei între alte stupine 

şi sursa de cules; 

k) cu amendă de la 2.500 lei la 

5.000 lei, în cazul nerespectării 

prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2), 

precum şi acordarea de despăgubiri 

apicultorului pentru daunele create; 

f) cu amendă de la 30000 lei la 

40000 lei, introducerea și/sau 

comercializarea pe teritoriul 

României de material biologic 

apicol  fără autorizație conform 

prevederilor art. 6 alin.(4). 

g) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, 

în cazul neanunţării de către apicultor, 

în maximum 24 de ore de la instalarea 

stupinei pe vatră, a consiliului local şi 

a administratorilor terenurilor agricole 

sau silvice pe rază căruia se 

deplasează cu stupii în pastoral;  

 

h) cu amendă de la 300 lei la 400 lei, 

în cazul nerespectării de către 

apicultor a distanţelor dintre stupine la 

masivele melifere din păduri;  

i) cu amendă de la 300 lei la 400 lei, 

în cazul nerespectării de către 

apicultor a distanţelor dintre stupine la 

culturile agricole;  

j) cu amendă de la 300 lei la 400 lei, 

în cazul amplasării de către apicultor a 

stupinei pe direcţia de zbor a albinelor 

aparţinând altor stupine sau al 

amplasării stupinei între alte stupine şi 

sursa de cules; 

k) cu amendă de la 1000 lei la 1500 

lei, în cazul nerespectării prevederilor 

art. 15 alin. (1) şi (2), precum şi 

acordarea de despăgubiri apicultorului 

pentru daunele create; 

legislatiei in 

vigoare, astfel 

ANZ va opera si 

scoaterea din 

evidență. 
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l) cu amendă de la 100 lei la 150 

lei, în cazul nerespectării 

prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2). 

l) cu amendă de la 500 lei la 750 

lei, în cazul nerespectării prevederilor 

art. 13 alin. (1) şi (2); 

m) cu amendă de la 5.000 lei la 

10.000 lei, în cazul nerespectării 

prevederilor art. 17
1
 şi art. 17

3
; 

 n) cu amendă de la 30.000 lei la 

40.000 lei, pentru producătorii, 

procesatorii şi comercianţii care 

comercializează, cu bună ştiinţă, 

miere de albine cu adaosuri de 

zaharuri exogene sau alte substanţe 

interzise şi, după caz, suspendarea pe 

timp de 12 luni a documentului de 

autorizare/înregistrarea sanitară 

veterinară şi pentru siguranţa 

alimentelor, în conformitate cu 

legislaţia sanitară veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor în vigoare.” 

l) cu amendă de la 200 lei la 300 lei, 

în cazul nerespectării prevederilor art. 

13 alin. (1) şi (2); 

m) cu amendă de la 30000 lei la 

40000 lei, pentru producătorii, 

procesatorii și comercianții care 

comercializează cu bună știință, miere 

de albine cu adaosuri de zaharuri 

exogene sau alte substanțe interzise și 

după caz, suspendarea pe timp de 12 

luni a documentului de autorizare/ 

înregistrare sanitară veterinară și 

pentru siguranța alimentelor în 

conformitate cu legislația Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranșa 

Alimentelor în vigoare. 

 

 

 

n) cu amendă de la 20000 lei la 30000 

lei pentru producătorii, procesatorii și 

comercianții în cazul nerespectării 

prevederilor de la art. 17
1. 

12.  

-------- 

3. La articolul 18 alineatul (2), după 

litera d) se introduce o nouă literă, 

lit.e), cu următorul cuprins:  

 „e) personalul împuternicit din 

cadrul Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorului şi 

Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor, pentru contravenţiile 

prevăzute la alin. (1) lit.m) şi n).  

Nemodificat   
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13.  

---------- 

4. La articolul 18, după alineatul 

(2) se introduc două noi alineate, 

alin.(2
1
) şi (2

2
), cu următorul 

cuprins:  

„(2
1
) Mierea şi produsele apicole 

care nu sunt etichetate potrivit 

prevederilor art.17
1
 şi art. 17

3
 se retrag 

de la comercializare în momentul 

constatării neconformităţii şi în baza 

procesului-verbal întocmit de către 

consilierii cu atribuţii de control 

oficial. 

(2
2
) Produsele falsificate sau 

substituite se vor confisca şi se vor 

distruge pe cheltuiala comerciantului, 

procesatorului sau a producătorului, 

după caz” 

9. La articolul 18, după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (2
1
) , cu următorul 

cuprins:  

Se elimină 

 

 

 

 

 

 

 

„(2
1
)Produsele falsificate sau 

substituite mierii se vor confisca şi se 

vor distruge pe cheltuiala 

comerciantului, procesatorului sau a 

producătorului, după caz” 

 

14.  

 

 Art. II.-În termen de 45 de zile 

de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, normele 

metodologice de aplicare a Legii 

apiculturii nr. 383/2013, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum a fost 

modificată și completată prin 

prezenta lege,  se aprobă prin ordin 

al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale. 

 

 

PREŞEDINTE,  

Alexandru STĂNESCU  


