
 
 
 

P a r l a m e n t u l  R o m â n i e i  
C a m e r a  D e p u t a ţ i l o r  

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice 

 P.L. 236/16.12.1996 Bucureşti, 24.11.1997 
 No.  2145 /XVIII/4 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind protecţia albinelor şi stimularea practicării apiculturii 

 În urma examinării proiectului de Lege privind protecţia albinelor şi stimularea practicării apiculturii în şedinţa din 
19.11.1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 Acest raport înlocuieşte forma prezentată anterior cu nr. 1986/XVIII/4. 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.  Lege 

Privind protecţia albinelor şi stimularea 
practicării apiculturii 

Se modifică şi va avea următoarea 
formulare: 

Legea apiculturii 
Deputat Şteolea Petru - P.U.N.R. 

Redarea clară a obiectului reglementat de 
prezenta lege. 

2. Art. 1 - În România creşterea albinelor este 
o îndeletnicire tradiţională a populaţiei şi 
constituie o parte a avuţiei naţionale prin 
rolul său economic, ecologic şi social. 

Art. 1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 1 - Creşterea şi exploatarea 
economică a familiilor de albine - denumită 
apicultură sau stupărit - constituie o 
îndeletnicire tradiţională a populaţiei şi 
reprezintă prin rolul său economic, ecologic 

Deoarece art. 1 şi art. 2  conţin aceleaşi 
principii,  se reunesc într-un singur articol. 



 2

0. 1. 2. 3. 
  şi social, o parte a avuţiei naţionale.  

Deputat Gheorghe Cristea - P.N.Ţ.-C. D. 
 

3.  Art. 2 - ( 1 ) Prin apicultură sau stupărit se 
înţelege creşterea şi exploatarea familiilor de 

Se elimină. 
Deputat Victor Neagu - P.D.S.R. 

Deoarece art. 1 şi art. 2  conţin aceleaşi 
principii,  se reunesc într-un singur articol. 

 albine.  
             ( 2 ) Fiecare locuitor de pe teritoriul 
ţării poate să practice apicultura în 
condiţiile respectării prevederilor prezentei 
legi. 

  

4. Art. 3 - Familiile de albine fac parte din 
patrimoniul apicol naţional. 

Se elimină. 
Deputat G. Cristea - P.N.Ţ.-C.D. 

Textul este superfluu. 

5. Art. 4 - Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei , ca organ al administraţiei 
publice centrale de specialitate, împreună cu 
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului şi autorităţile publice locale, 
asigură coordonarea în domeniul 
apiculturii, în scopul creşterii numărului şi 
producţiei familiilor de albine, cât şi al 
valorificării superioare a produselor apicole. 
În acest scop colaborează cu Asociaţia 
Crescătorilor de Albine din România. 

Art. 4 devine art. 2 şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 2 - Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, ca instituţie a administraţiei 
publice centrale de specialitate, împreună cu
 Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului  şi autorităţile publice locale, 
sprijină coordonarea în domeniul 
apiculturii, în scopul creşterii numărului şi 
producţiei familiilor de albine, cât şi al 
valorificării superioare a produselor apicole. 
În acest scop colaborează cu Asociaţia 
Crescătorilor de Albine din România.” 
Deputat M. Ianculescu - P.D.S.R. 

Prin renumerotare. 
Pentru a clarifica raporturile juridice, 
noţiunea “ asigurat “ se înlocuieşte cu aceea 
de “ sprijină “. Activitatea econonică ce face 
obiectul acestei legi este, în principal, de tip 
privat.  

6. Art. 5 - În vederea protejării albinelor, 
încurajării şi extinderii practicării 
apiculturii, Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului, autorităţile publice 
locale, împreună cu Asociaţia Crescătorilor  

Art. 5 devine art. 3 şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 3 - Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului, autorităţile publice 
locale, împreună cu Asociaţia Crescătorilor  

Prin renumerotare. 
Pentru o mai clară exprimare. 
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 de Albine din România desfăşoară activităţi 

specifice în unităţi publice şi private în toate 
zonele ţării, pentru o mai bună valorificare  
 a resurselor melifere. 

de Albine din România desfăşoară activităţi 
specifice în toate zonele ţării, pentru o mai 
bună valorificare a resureselor melifere, 
precum şi în vederea protejării albinelor, 
încurajării şi extinderii acestei îndeletniciri. 
Deputat V. Neagu - P.D.S.R. 

 

7. Capitolul II 
Conservarea, dezvoltarea şi valorificarea 

fondului melifer şi biologic apicol 

Capitolul II 
Conservarea, dezvoltarea şi valorificarea 

fondului biologic şi melifer apicol 
Deputat N. Groza - independent 

Fondul biologic apicol determină fondul 
melifer apicol. 

8. Art. 6 - ( 1 ) Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, prin măsuri adecvate, 
contribuie la îmbunătăţirea bazei melifere în 
cadrul fondului funciar. 

Art. 6 devine art. 4, iar alin. 1 al art. 6 
devine alin. 1 al art. 4: 
“ Art. 4 - ( 1 ) Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, prin măsuri adecvate, 
contribuie la îmbunătăţirea bazei melifere în 
cadrul fondului funciar.” 

Prin renumerotare. 

9. Art. 6 - ( 2 ) Ministerul Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului asigură protejarea 
resurselor melifere din cadrul fondului 
naţional forestier şi extinderea acestuia cu 
plantaţii de salcâmi, tei şi alte specii de 
interes pentru apicultură. 

Alin. 2 al art. 6 devine alin. 2 al art. 4 şi va 
avea următorul cuprins: 
“ ( 2 ) Ministerul Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului prin măsuri adecvate 
prevăzute la amenajamentele silvice, asigură 
protejarea resurselor melifere din cadrul 
fondului forestier naţional. “ 
Deputat M. Ianculescu - P.D.S.R. 

Prin renumerotare. 
Extinderea fondului forestier este prevăzută 
în Codul Silvic. 

10. Art. 7 - Autorităţile administraţiei publice 
locale, în scopul îmbunătăţirii resurselor 
melifere vor folosi la plantarea terenurilor 
improprii pentru agricultură, a râpelor, 
marginilor de drumuri, a spaţiilor verzi, 
arbori, arbuşti, alte plante ornamentale care 
prezintă şi interes pentru apicultură. 

Art. 7 devine art. 5 şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 5 - Autorităţile publice locale, pe 
terenurile pe care le au în administrare, în 
scopul îmbunătăţirii resurselor melifere vor 
folosi cu prioritate la plantarea terenurilor 
improprii pentru agricultură, a râpelor,  

Prin renumerotare. 
Pentru o mai bună formulare. 
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  marginilor de drumuri, a spaţiilor verzi, 

arbori, arbuşti, alte plante ornamentale care 
prezintă şi interes pentru apicultură. 
Deputat N. Groza - independent 

 

11. Art. 8 - ( 1 ) Valorificarea resurselor 
melifere se organizează anual de către 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, 
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului, Departamentul pentru 
Administraţia Publică Locală, autorităţile  
publice locale, în colaborare cu Asociaţia 
Crescătorilor de Albine din România, prin 
Comisia Centrală şi comisiile judeţene de 
bază meliferă şi stupărit pastoral. 

Art. 8 devine art. 6 şi alin. 1 se elimină. 
Deputat G. Cristea - P.N.Ţ.-C.D. 

Textul conţine o dispoziţie insuficient 
conturată . 
 

12.  Art. 8 -( 2 ) Apicultorii care amplasează 
stupine în pastoral sau la iernat, sunt 
obligaţi să anunţe autorităţile  publice 
locale, în raza cărora se află, amplasarea, 
perioada, numărul familiilor de albine 
deplasate, precum şi adresa deţinătorului de 
stupi. 

Art. 8 devine art. 6, iar alin. 2 va deveni alin. 
1 al art. 6 şi va avea următorul cuprins: 
“ Art. 6 - ( 2 ) Apicultorii care amplasează 
stupine în pastoral sau la iernat, sunt 
obligaţi să anunţe autorităţile  publice 
locale, în raza cărora se află, locul, perioada, 
numărul familiilor de albine, precum şi 
adresa deţinătorului de stupi.” 
Deputat E. Barna - U.D.M.R. 

Prin renumerotare. 
Pentru o exprimare gramaticală corectă. 

13. Art. 9 - ( 1 ) Polenizarea dirijată a culturilor 
agricole entomofile cu ajutorul albinelor se 
realizează pe bază de contracte încheiate 
între proprietarii familiilor de albine şi 
deţinătorii de culturi. 
             ( 2) Costurile prestaţiei de polenizare 
se stabilesc prin negociere între părţi. 

Art. 9  devine art. 7. 
“ Art. 7 - (1) Polenizarea dirijată a culturilor 
agricole entomofile cu ajutorul albinelor se 
realizează pe bază de contracte încheiate 
între proprietarii familiilor de albine şi 
deţinătorii de culturi. 
             ( 2) Costurile prestaţiei de polenizare
 se stabilesc prin negociere între părţi. 

Prin renumerotare. 
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14. 

 
 
 
 
 
 

Art. 10 - ( 1 ) Autorităţile  publice locale, 
precum şi regiile autonome, cu profil agricol 
sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de 
stupină temporare sau permanente pe baza 
autorizaţiei eliberate de Comisia de bază 
meliferă şi stupărit pastoral. 

Art. 10 devine art.  8 şi alin . 1 va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 8 - ( 1) Autorităţile  publice locale, 
deţinătorii de terenuri agricole şi silvice, vor 
asigura apicultorilor, în funcţie de 
posibilităţi şi în condiţiile prevăzute de lege, 
vetre de stupină temporare sau permanente 
numai pe baza autorizaţiei eliberate de 
Comisia de bază meliferă şi stupărit 
pastoral.”  
Deputat P.Ş. Bejat - P.D. 

Prin renumerotare. 
Pentru a acorda o facilitate în plus 
apicultorilor, prin lărgirea ariei celor care 
asigură vetre de stupină temporară. 
 
 
 
 

 

15. Art. 10 - ( 2 ) Vetrele de stupină pot fi 
atribuite în judeţul de domiciliu al 
apicultorului sau în alte judeţe.      

Alin. 2 al art. 10 devine alin. 2 al art.  8: 
“Art. 8 - ( 2 ) Vetrele de stupină pot fi 
atribuite în judeţul de domiciliu al 
apicultorului sau în alte judeţe. “ 

Prin renumerotare. 
 

16. Art. 10 - ( 3 ) Instalarea stupinelor pe vetre 
permanente şi de valorificare a culesurilor 
se va face astfel încât să se asigure protecţia 
populaţiei şi a animalelor. 

Alin. 3 al art. 10 devine alin. 3 al art.  8 şi  va 
avea următorul cuprins: 
“ Art. 8 - ( 3 ) Instalarea stupinelor pe vetre 
şi desfăşurarea activităţilor în stupine se va 
realiza astfel încât să asigure protecţia 
populaţiei, a animalelor, culturilor agricole 
şi a fondului forestier.” 
Deputat M. Ianculescu - P.D.S.R. 

Prin renumerotare. 
Lărgirea sferei de protecţie în desfăşurarea 
activităţii de apicultură. 

17. Art. 11 - ( 1 ) Suprafeţele de teren atribuite 
pentru vatră de stupină se acordă în funcţie 
de mărimea stupinei, în locuri accesibile 
mijloacelor de transport şi nu va fi mai mică 
de 5 mp. pentru fiecare familie de albine. 

Art. 11 devine art.  9 şi alin.1 va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 9 - ( 1 ) Suprafeţele de teren atribuite 
pentru vatră de stupină se acordă în funcţie 
de mărimea stupinei, în locuri accesibile 
mijloacelor de transport şi nu vor depăşi 4  
mp. pentru fiecare familie de albine.” 
Deputat V. Neagu - P.D.S.R. 

Prin renumerotare. 
Din punct de vedere tehnic, 4 mp. sunt 
suficienţi. 
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18. Art. 11 - ( 2 ) Durata atribuirii şi condiţiile 

de folosire a acestor terenuri, precum şi 
obligaţiile părţilor se stabilesc prin contracte 
ce se încheie între beneficiari şi deţinătorii 
terenurilor. 

Alin. 2 al art. 11 devine alin. 2 al art. 9: 
“Art. 11 - ( 2 ) Durata atribuirii şi condiţiile 
de folosire a acestor terenuri, precum şi 
obligaţiile părţilor se stabilesc prin contracte 
ce se încheie între beneficiari şi deţinătorii 
terenurilor.” 

Prin renumerotare. 
 

19. 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 12 - În scopul conservării fondului 
genetic apicol şi melifer şi al producerii  
materialului biologic şi semincer, Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pot 
înfiinţa rezervaţii naturale în zone 
bioapicole caracteristice. 
 

Art. 12 devina art. 10: 
„Art. 10 - În scopul conservării fondului  
genetic apicol şi melifer şi al producerii 
materialului biologic şi semincer, Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pot 
înfiinţa rezervaţii naturale în zone 
bioapicole caracteristice.” 

Prin renumerotare. 
 

20. Art. 13 - ( 1 ) Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei asigură prin reţeaua  
sanitar - veterinară de stat, diagnosticarea şi 
tratamentul bolilor contagioase la albine, în 
conformitate cu reglementările legale în 
vigoare, privind apărarea sănătăţii 
animalelor. La solicitarea organelor  
sanitar - veterinare, Asociaţia Crescătorilor 
de Albine va participa cu aparatul tehnic de 
specialitate propriu şi echipe voluntare de 
apicultori la acţiunile de prevenire şi 
combatere a bolilor şi intoxicaţiilor la 
albine. 

Art. 13 devine art. 11, iar alin. 1 va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 11 - ( 1 ) Reţeaua sanitar - veterinară 
asigură asistenţă de specialitate în 
conformitate cu programul naţional  
sanitar - veterinar privind apărarea 
sănătăţii animalelor.” 
 Deputat J. Babiaş - minorităţi 

Prin renumerotare. 
Măsurile sunt prevăzute în Legea  
sanitar - veterinară. 

21. Art. 13 - ( 2 ) Pentru eliberarea certificatelor 
de sănătate necesare deplasării stupinelor în 
pastoral sau pentru polenizarea culturilor  
agricole entomofile, nu se vor percepe taxe şi 

Alin. 2 se elimină. 
 Deputat J. Babiaş - minorităţi 

Prin renumerotare. 
Măsurile sunt prevăzute în Legea  
sanitar - veterinară. 
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 tarife de manoperă din partea organelor 

sanitar - veterinare de stat. 
  

22. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 13 - ( 3 ) Diagnosticul, tratamentul şi 
medicamentele folosite în combaterea 
varroozei albinelor se face fără plată prin 
reţeaua sanitar - veterinară de stat.  
 
 
 
 

 

Alin. 3 al art. 13 devine alin. 2 al art. 11 şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art. 11 - ( 2 ) Diagnosticarea, tratamentul 
şi medicamentele folosite în combaterea 
varroozei albinelor se fac prin reţeaua 
sanitar - veterinară, costul acestora fiind  
suportat din bugetul Ministerul Agriculturii 
şi Alimentaţiei .” 
Deputat E. Barna - U.D.M.R. 

Prin renumerotare. 
Varrooza, dacă nu este controlată, poate 
duce la dispariţia familiilor de albine. 
 
 
 
 
 

 
23. Art. 14 - ( 1 ) Ministerul Agriculturii şi 

Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului, precum şi autorităţile  
publice locale, asigură măsuri necesare 
pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, 
datorată acţiunilor de combatere a bolilor şi 
dăunătorilor din culturile agricole,  
viti-pomicole, fondul forestier şi altele, 
potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Art. 14 devine art. 12, iar alin. 1 va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 12 - ( 1 ) Autorităţile  publice locale,  
deţinătorii de terenuri agricole şi Regia 
Naţională a Pădurilor asigură măsurile 
necesare pentru prevenirea intoxicaţiilor la 
albine, datorate acţiunilor de combatere a 
bolilor şi dăunătorilor din culturile agricole, 
viti-pomicole, fondul forestier şi altele, 
potrivit reglementărilor legale în vigoare. “ 
Deputat M. Ianculescu - P.D.S.R. 

Prin renumerotare. 
Pentru a cuprinde toţi deţinătorii de 
terenuri care folosesc pentru protecţia 
plantelor substanţe toxice. 
Pentru o exprimare gramaticală corectă. 

24. Art. 14 - ( 2 )  Tratamentele aviatice cu 
substanţe toxice se vor efectua numai cu 
avizul Agenţiei judeţene de protecţie a 
mediului. 

Alin. 2 se elimină. 
Deputat M. Ianculescu - P.D.S.R. 
 

Prin renumerotare. 
Măsurile sunt prevăzute în Legea nr. 
137/1995 privind protecţia mediului. 

25. Art. 15 - ( 1 ) Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei , Ministerul Apelor, Pădurilor 
şi Protecţiei Mediului , Ministerul 
Transporturilor asigură, la cererea 
deţinătorilor   de   stupi,   mijloacele   de  

Se elimină. 
Deputat D. Spiridon  

Activitate de transport este de tip privat. 
Proprietarii mijloacelor de transport nu pot 
fi obligaţi de autoritatea publică să 
transporte stupine. 
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 transport necesare deplasării stupilor, la 

culesurile de nectar şi polen, la polenizarea 
culturilor agricole entomofile, precum şi 
pentru cazuri de urgenţă. 
                  ( 2 ) Costul transportului 
stupinelor în scopul arătat la alin. 1 se 
subvenţionează în proporţie de 50% de 
alocaţiile bugetului de stat ale Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei . 

  

26. 
 
 
 

Art. 16 - ( 1 ) Ministerul Ştiinţei şi 
Tehnologiei, Ministerul Învăţământului, 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, 
precum şi alte instituţii publice, împreună 
cu Asociaţia Crescătorilor de Albine din 
România, vor asigura prin institutele de 
cercetare-dezvoltare, ameliorarea continuă a 
rasei autohtone de albine şi a speciilor de 
plante nectaro- polenifere. 

Art. 16 devine art. 13: 
“ Art. 13 - ( 1 ) Ministerul Ştiinţei şi 
Tehnologiei, Ministerul Învăţământului, 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei , 
precum şi alte instituţii publice, împreună 
cu Asociaţia Crescătorilor de Albine din 
România, vor asigura prin institutele de 
cercetare-dezvoltare, ameliorarea continuă a 
rasei autohtone de albine şi a speciilor de 
plante nectaro- polenifere.” 

Prin renumerotare. 
 

 

27. Art. 16 - ( 2 ) Instituţiile prevăzute la alin. 1 
exercită măsuri necesare pentru dezvoltarea 
cercetării ştiinţifice, în vederea obţinerii de 
produse chimice selective în combaterea 
bolilor şi dăunătorilor din apicultură şi 
silvicultură, care să asigure protejarea 
albinelor. 

 Alin. 2 al art. 16 devine alin. 2 al art. 13 şi 
va avea următorul cuprins: 
“ Art. 13 - ( 2 ) Instituţiile prevăzute la  
alin. 1 exercită măsurile necesare pentru 
dezvoltarea cercetării ştiinţifice, în vederea 
obţinerii de produse chimice selective în 
combaterea bolilor şi dăunătorilor din 
apicultură şi silvicultură, care să asigure 
protejarea albinelor.” 
Deputat E. Barna - U.D.M.R. 

Prin renumerotare. 
Pentru o corectă exprimare gramaticală. 

   28. Art. 16 - ( 3 ) Institutul de Cercetare şi 
Producţie pentru Apicultură şi Combinatul  

Alin. 3 al art. 16 devine alin. 3 al art. 13 şi va 
avea următorul cuprins: 

Prin renumerotare.  
Titulatura corectă a instituţiilor enumerate  
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 Apicol, asigură tehnologiile necesare pentru 

păstrarea, condiţionarea, prelucrarea şi 
diversificarea produselor apicole care fac 
obiectul consumului intern şi exportului, în 

“Art. 13 - ( 3 ) S.C. “Institutul de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Apicultură” S.A. şi S.C. 
“Complexul Apicol S.A. şi alte unităţi de 
profil,  asigură tehnologiile necesare pentru 

în articol. 

 vederea încadrării acestora în parametrii de 
calitate prevăzuţi de Normele comunitare. 

păstrarea, condiţionarea, prelucrarea şi 
diversificarea produselor apicole care fac 
obiectul consumului intern şi exportului, în  
vederea încadrării acestora în parametrii de 
calitate prevăzuţi de Normele comunitare.” 
Deputat E. Barna - U.D.M.R. 

 

29. Art.16 - ( 4 )  Totodată, Institutul de 
Cercetare şi Producţie pentru Apicultură, 
asigură acţiunile de cercetare în domeniul 
realizării produselor apicole 
energovitalizante, terapeutice şi cosmetice. 

Se elimină. 
Deputat G. Cristea - P.N.Ţ.-C.D. 

Institutul de Cercetare şi Producţie pentru 
Apicultură are, deja, în obiectul de activitate 
acţiunile enumerate în text. 

30. Art. 17 - Pentru pregătirea şi perfecţionarea 
personalului din domeniul apiculturii, 
Ministerul Învăţământului, Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei şi Asociaţia 
Crescătorilor de Albine din România, vor 
asigura: 
        a) introducerea în programele de 
învăţământ preuniversitar a cunoştinţelor şi 
lucrărilor practice, referitoare la biologia 
familiei de albine şi a noţiunilor referitoare 
la tehnologia creşterii albinelor; 
        b) organizarea de manifestări cu 
caracter ştiinţific şi tehnic de specialitate, 
pentru promovarea apiculturii; 
        c) intensificarea activităţilor de 
mediatizare a apiculturii.    

Art. 17 devine art. 14 şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 14 - Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Asociaţia Crescătorilor de Albine 
din România vor lua măsuri pentru 
pregătirea şi perfecţionarea personalului din 
apicultură, precum şi intensificarea 
activităţii de mediatizare din acest 
domeniu.” 
Deputat G. Cristea - P.N.Ţ.-C.D. 

Prin renumerotare. 
Concentrarea textului este necesară pentru 
concizia exprimării. 
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31. Art. 18 - Ministerul Agriculturii şi 

Alimentaţiei, Asociaţia Crescătorilor de 
Albine din România, Institutul de Cercetări 
şi Producţie pentru Apicultură, Combinatul 
Apicol, asigură aprovizionarea crescătorilor 
de albine prin magazinele „Apicola” cu 
material biologic, stupi, subansamble, unelte 
şi utilaje, biostimulatori, medicamente de uz 
apicol, faguri artificiali, precum şi 
achiziţionarea de la producători a 
produselor apicole oferite. 

Art. 18 devine art. 15 şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 15 - Asociaţia Crescătorilor de Albine 
prin S.C. “ Complexul Apicol “ S.A., 
precum şi alte societăţi comerciale de profil 
autorizate asigură aprovizionarea 
crescătorilor de albine cu material biologic, 
stupi, subansamble, unelte şi utilaje, 
biostimulatori, medicamente de uz apicol, 
faguri artificiali, precum şi achiziţionarea de 
la producători a produselor apicole oferite. 
Deputat Gh. Cristea - P.N.Ţ.-CD  

Prin renumerotare. 
Societăţile Comerciale, în activitatea de 
aprovizionare a crescătorilor de albine, 
trebuie să respecte principiile economiei de 
piaţă. 

32. Art. 19 - Importul de miere, cantitatea şi 
sortimentele acesteia, precum şi ale altor 
produse apicole, se stabilesc de către 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu 
consultarea Asociaţiei Crescătorilor de 
Albine din România,   în  limitele care să 
asigure protecţia de calitate a produselor 
respective autohtone.   

Se elimină.  
Deputat G. Cristea - P.N.Ţ.-C.D. 

 Importul şi exportul produselor este 
liberalizat. 

33. Art. 20 - Mierea de albine destinată 
comerţului intern şi pentru export este 
scutită de taxa pe valoarea adăugată. 

Art. 20 devine art. 16 : 
“ Art. 16 - Mierea de albine destinată 
comerţului intern şi pentru export este 
scutită de taxa pe valoarea adăugată.” 

 Prin renumerotare. 
 

34. 
 
 
 
 
 
 

Art. 21 - Producătorii apicoli beneficiază 
totodată şi de următoarele facilităţi: 
     a) acordarea de credite cu dobândă 
subvenţionată de la bugetul de stat cu 2 ani 
de graţie pentru procurarea de stupi şi 
familii de albine, unelte şi utilaje apicole, 
precum şi pentru retehnologizarea  

Art. 21 devine art. 17: 
“ Art. 17 - Producătorii apicoli beneficiază 
totodată şi de următoarele facilităţi: 
     a) acordarea de credite cu dobândă 
subvenţionată de la bugetul de stat cu 2 ani 
de graţie pentru procurarea de stupi şi 
familii de albine, unelte şi utilaje apicole,  

Prin renumerotare. 
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 capacităţilor de producţie existente;  

      b) scutirea de plată a impozitului pentru 
mijloacele de transport specializate în 
transportul stupilor; 

precum şi pentru retehnologizarea 
capacităţilor de producţie existente; 

b)  scutirea de plată a impozitului pentru 
 mijloacele de transport specializate în 
transportul stupilor; 

 

   35. Art. 21 -        
        c) asigurarea pentru familiile de albine 
înscrise în registrul agricol, de 
biostimulatori furajeri şi medicamentoşi la 
nivelul a 5 kg. zahăr/ familia de albine, 
realizate într-o unitate specializată a 
Asociaţia Crescătorilor de Albine din 
România, pe baza unor recepturi autorizate, 
subvenţionate în proporţie de 50 % de la 
bugetul de stat ; 

Punctul c)  al art. 21 va deveni punctul c) al 
art. 17 şi va avea următorul cuprins: 
“ c) asigurarea pentru familiile de albine 
înscrise în registrul agricol, de 
biostimulatori furajeri şi medicamentoşi la 
nivelul a 5 kg. zahăr/ familia de albine, pe 
baza unor recepturi autorizate, 
subvenţionate în proporţie de 50 % de la 
bugetul de stat ; 
Deputat G. Cristea - P.N.Ţ.-C.D. 

Nu se poate acorda exclusivitate, prin 
această lege, pentru producerea de 
biostimulatori. 

36. Art. 21 -         
        d) scutirea de plata impozitului şi 
taxelor pe teren, pentru suprafeţele folosite 
ca vetre de stupină; 
 

Se elimină. 
Deputat D. Ifrim - P.S.D.R. 

Acest punct nu are aplicabilitate deoarece 
proprietari ai suprafeţelor de teren sunt  
societaţile comerciale, regiile sau  
administraţiile locale. 

37. Art. 21 -         
        e) de aceleaşi drepturi beneficiază şi 
deţinătorii familiilor de albine care folosesc 
vetre pentru stupină, terenuri puse la 
dispoziţie de către societăţi comerciale, regii 
autonome sau administraţii locale. 

Se elimină. 
Deputat D. Ifrim - P.S.D.R. 

Idem. 

38.  Se introduce un punct nou, punctul d), cu 
următorul cuprins: 
 “ d) în fondul forestier amplasarea gratuită 
a stupilor în pastoral se permite pentru 
valorificarea surselor nectaropolenifere.” 

Prin renumerotare. 
Pentru a întări respectarea acestei prevederi 
din Codul Silvic. 
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  Deputat M . Ianculescu - P.D.S.R.  

39. Art. 22 - Veniturile realizate din practicarea 
apiculturii sunt scutite de impozit. 

Art. 22 devine art. 18 : 
“Art. 18 - Veniturile realizate din 
practicarea apiculturii sunt scutite de 
impozit. “ 
 

Prin renumerotare. 
 

40.  Capitolul V 
Răspunderi şi Sancţiuni 

 următorul titlu: 
“Capitolul V  

Asociaţia Crescătorilor de Albine” 
Deputat V. Neagu 

Pentru respectarea normelor de  tehnică 
legislativă. 

  41. Art. 25 - ( 1 ) Asociaţia Crescătorilor de 
Albine este organizaţie profesională şi 
autonomă a apicultorilor din România, cu 
personalitate juridică şi patrimoniu propriu, 
care îşi desfăşoară activitatea potrivit 
reglementărilor legale în vigoare şi 
statutului propriu. 
 
 
 

Art. 25 devine art. 19, iar alin. 1 va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 19 - ( 1 ) Asociaţia Crescătorilor de 
Albine este organizaţie profesională şi 
autonomă a apicultorilor din România, cu 
personalitate juridică şi patrimoniu propriu, 
care îşi desfăşoară activitatea potrivit 
reglementărilor legale în vigoare şi 
statutului său.” 
Deputat B. Ionescu - P.N.Ţ.-C.D. 

Prin renumerotare. 
Pentru o corectă exprimare. 

42.   Art. 25 - ( 2 ) Asociaţia reprezintă 
apicultorii şi interesele acestora la toate 
nivelurile. 

Alin. 2 al art. 25 devine alin. 2 al art. 19: 
“Art. 19 - ( 2 ) Asociaţia reprezintă 
apicultorii şi interesele acestora la toate 
nivelurile.” 

Prin renumerotare. 
 

43. Art. 26 - ( 1 ) Patrimoniul Asociaţiei 
Crescătorilor de Albine, alcătuit din bunuri 
mobile şi imobile constituie proprietate 
privată şi este ocrotit de lege. 

Art. 26 devine art. 20 , iar alin. 1 va avea 
următorul cuprins: 
Art. 20 - ( 1 ) Patrimoniul Asociaţiei 
Crescătorilor de Albine, alcătuit din bunuri 
mobile şi imobile, constituie proprietate 
privată şi este ocrotit de lege. Terenurile 
atribuite de către stat Asociaţiei  

Prin renumerotare. 
Pentru menţinerea şi dezvoltarea acestui 
sector de activitate. 
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  Crescătorilor de Albine din România pentru 

dezvoltarea activităţilor în apicultură rămân 
în folosinţa acesteia pe termen nelimitat.” 
Deputat V. Neagu - P.D.S.R. 

 

44. Art. 26 - ( 2 ) Bunurile imobile ale Asociaţiei 
sunt indivizibile şi nu pot fi împărţite între  

Alin. 2 al art. 26 devine alin. 2 al art. 20: 
“Art. 20 - ( 2 ) Bunurile imobile ale  

Prin renumerotare. 
 

 membrii organizaţiei sau între organizaţiile 
asociate. 

Asociaţiei sunt indivizibile şi nu pot fi 
împărţite între membrii organizaţiei sau 
între organizaţiile asociate.” 

 
 

45. Art. 26 - ( 3 ) Construcţiile realizate pe 
terenurile prevăzute la alin. ( 1 ) pot face 
obiectul ipotecării şi executării silite, 
urmând ca regimul juridic al terenului să se 
reglementeze prin contract civil între 
proprietarul terenului şi noul proprietar al 
clădirii. 
 

Alin. 3 al art. 26 devine alin. 3 al art. 20: 
“Art. 20 - ( 3 ) Construcţiile realizate pe 
terenurile prevăzute la alin. ( 1 ) pot face 
obiectul ipotecării şi executării silite, 
urmând ca regimul juridic al terenului să se 
reglementeze prin contract civil între 
proprietarul terenului şi noul proprietar al 
clădirii.” 

Prin renumerotare. 

46. Art. 27 - În termen de 90 zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, regulamentul privind 
organizarea stupăritului pastoral în 
România va fi reactualizat. Vor fi totodată 
elaborate norme metodologice privind 
polenizarea culturilor agricole entomofile cu 
ajutorul albinelor. 

Art. 27 devine art. 21 şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 21 - În termen de 90 zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, va fi 
reactualizat prin ordin al Ministrului 
Agriculturii şi Alimentaţiei, regulamentul 
privind organizarea stupăritului pastoral în 
România. Vor fi totodată elaborate norme 
metodologice privind polenizarea culturilor 
agricole entomofile cu ajutorul albinelor.” 
Deputat P.Ş. Bejat - P.D. 
 

Prin renumerotare. 
Pentru o corectă exprimare juridică. 
Textul de lege trebuie să cuprindă dispoziţii 
clare, de aceea este necesară precizarea 
privind modul de reactualizare al 
regulamentului. 
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47. Art. 28 - Decretul nr. 54/1968, referitor la 

funcţionarea în România a Institului 
Internaţional de Tehnologie şi Economie 
Apicolă al Federaţiei Internaţionale a 
Asociaţiilor de Apicultură - APIMONDIA - 
se abrogă, urmând ca acestea să funcţioneze 
în conformitate cu prevederile Decretului 
nr. 370/ 1970 şi a regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare. 
 

Art. 28  devine art. 22 şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 28 - Decretul nr. 54/1984, publicat în 
Buletinul Oficial Nr.13/17.02.1984, referitor 
la funcţionarea în România a Institului 
Internaţional de Tehnologie şi Economie 
Apicolă al Federaţiei Internaţionale a 
Asociaţiilor de Apicultură - APIMONDIA - 
se abrogă, urmând ca acestea să funcţioneze 
în conformitate cu prevederile Decretului 
nr. 370/ 1970, publicat în Buletinul Oficial 
Nr.97/03.08.1970, şi a regulamentului 
propriu de organizare şi funcţionare.” 
Deputat E. Barna - U.D.M.R. 

Prin renumerotare. 
 

48.  Se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu 
următorul titlu: 

“ Capitolul  VI 
Dispoziţii finale “ 

 

Pentru o aşezare corectă a textului de lege. 

49. Art. 23 - Încălcarea dispoziţiilor prezentei 
legi şi a reglementărilor adoptate în 
aplicarea acesteia, atrage răspunderea 
disciplinară, administrativă, civilă sau 
penală, potrivit legii.  

Art. 23  - Încălcarea dispoziţiilor prezentei 
legi şi a reglementărilor adoptate în 
aplicarea acesteia, atrage răspunderea 
disciplinară, administrativă, civilă sau 
penală, potrivit legii.   
 

Prin transferarea într-un nou capitol şi 
pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

50. Art. 24 - În cazul sancţiunilor 
contravenţionale se aplică dispoziţiile Legii 
nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor. 

Art. 24 - În cazul sancţiunilor 
contravenţionale se aplică dispoziţiile Legii 
nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor. 
 
 

Prin transferarea într-un nou capitol şi 
pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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51. Art.  29 - Prezenta lege intră în vigoare după 

publicarea în Monitorul Oficial al României. 
Pe aceeaşi dată se abrogă orice alte dispoziţii 
contrare.  

Art. 29 devine art. 25 şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 25 - La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se abrogă orice alte dispoziţii 
contrare.”  
Deputat E. Barna - U.D.M.R.  

Prin renumerotare. 
Pentru o corectă exprimare juridică. 
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