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Către, 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

Domnului Prim-ministru FLORIN-VASILE CÎȚU 

 

 Domnule Prim-ministru, cu deosebit respect vă aducem la cunoștință că în data de 

15 iunie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 510, Legea 79/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii 383/2013 , în care la art. 17 1  se prevăd următoarele : 

“(1) Producătorii, procesatorii și comercianții sunt obligați să afișeze vizibil pe etichetă 

tara de origine pentru mierea de albine. 

(2) Pentru amestecurile de miere provenite din comunitatea europeană și/sau țări terțe, 

producătorii, procesatorii și comercianții sunt obligați să afișeze vizibil pe etichetă țară 

sau țările de origine, după caz.” 

După aproape 3 ani de dezbatere în Parlament, completarea Legii cu acest articol, 

reprezenta o mare necesitate pentru sectorul apicol, în condițiile în care nu există o 

protecție pentru produsele apicole autohtone și în același timp pentru o informare completă 

a consumatorului.  

Vă informăm, domnule Prim-ministru că valorificarea produselor apicole, în special 

a mierii, reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale apicultorilor în condițiile în care 

România importă anual între 30-40% din consumul intern de miere din țări extracomunitare 

la prețuri foarte scăzute și exportă aproximativ 50% din producția de miere. 

După promulgarea Legii sus menționate, în 90 zile de la publicarea în Monitorul 

Oficial, autoritățile competente ale Statului, în special Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale erau obligate să emită normele de aplicare a Legii. 

Publicarea Legii a avut loc la data menționată, dar aceste norme nu au fost emise în 

formă completă nici până la această dată.  

Prin modificarea Legii nu se încalcă normele de aplicare cu privire la etichetarea 

mierii în statele membre prevăzute în Directiva 110/2001. 

Prin adresa 253703 din 27.07.2021 primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale pe care o transmitem alăturat considerăm că se încalcă aplicarea Legii sus 

menționate și nu suntem de acord cu punctul de vedere exprimat în această adresă. 

Urmare a celor de mai sus, vă rugăm să dispuneți identificarea celor vinovați pentru 

nepublicarea normelor metodologice în vederea aplicării imediate a condițiilor legiferate 

de Parlamentul României. 

 

Cu deosebit respect, 

Președinte 

Ioan FETEA 
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