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RAPORT   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 
 

(PLx.459/2015) 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii apiculturii nr. 383/2013, transmis cu adresa nr. PLx.459 din 15 iunie 2015 şi înregistrat cu adresa nr. 4c-4/337/16.06.2015, 
propunerea legislativă pentru completarea art. 13 din Legea nr. 383/2014, transmisă cu adresa nr. Plx.279 din 23 martie 2015 şi 
înregistrat cu adresa nr. 4c-4/171/24.03.2015 şi proiectul de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013, transmis cu 
adresa nr. PLx.171 din 4 martie 2015 şi înregistrat cu adresa nr. 4c-4/116/09.03.2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 10 iunie 2015. 
La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 236/13.03/2015); 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013, în vederea 

îmbunătăţirii activităţii apicultorilor, precum şi stabilirea unui regulament privind organizarea stupăritului în ţara noastră. 
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La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, doamna Simona Man, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Având în vedere că proiectele de lege şi propunerea legislativă au acelaşi obiect de reglementare, membrii comisiei au hotărât 
întocmirea unui singur raport, conform prevederilor art.68 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

Întrucât prevederile din propunerea legislativă pentru completarea art. 13 din Legea nr. 383/2014 (Plx.279/2015) şi 
proiectul de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (PLx.171/2015) au fost preluate în raportul privind PL.x 
459/2015, membrii comisiei propun respingerea Pl.x 279/2015 şi PL. x 171/2015. 

 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege  
menţionat mai sus în şedinţa din 6 octombrie 2015. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 34 deputaţi, din 
totalul de 36 de membri. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei, au hotărât, în unanimitate de voturi, să 
supună Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 
383/2013, cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE,  

Nini SĂPUNARU  

SECRETAR,  

Costel ŞOPTICĂ 

 
 
 
        Consilier parlamentar,                      
                             Anton Păştinaru                                                                                                                               
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 Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Legea apiculturii nr. 

383/2013 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

0 1 2 3 4 
1.   LEGE  

pentru modificarea Legii 
apiculturii nr. 383/2013 

 
 

 

2.   Art. I. – Legea apiculturii nr. 
383/2013, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 14 
din 9 ianuarie 2014, se modifică 
după cum urmează: 

Art. I. – Legea apiculturii nr. 
383/2013, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 14 
din 9 ianuarie 2014, se modifică şi se 
completează  după cum urmează: 

Ca urmare a 
completărilor 
survenite în textul 
legii.  

3.   
 
 
Art. 1. - (1) Obiectul 
prezentei legi îl constituie 
crearea cadrului legal 
privind reglementarea 
activităţii apicole în scopul 
protejării albinelor. 

 

1. La articolul 1, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  

„Art. 1. – (1) Obiectul prezentei 
legi îl constituie crearea cadrului 
legal privind reglementarea 
activităţii în apicultură.” 

1. La articolul 1, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
    „Art. 1. - (1) Obiectul prezentei 
legi îl constituie crearea cadrului 
legal privind reglementarea 
activităţii apicole în scopul protejării 
albinelor şi dezvoltării apiculturii.” 
 
 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 

 
 
 
 

4.  Art. 2 . - Activitatea în 
apicultură poate fi 
practicată de orice persoană 
fizică sau juridică ale cărei 

 
 
 
 

2. Articolul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
    „Art. 2. - Activitatea în apicultură 
poate fi practicată de orice persoană 

Actuala  forma a 
acestui articol obliga 
apicultorii indiferent 
de numarul de familii 
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familii de albine sunt 
înscrise în Registrul 
agricol, 
înregistrate/autorizate la 
direcţia sanitar-veterinară şi 
pentru siguranţa 
alimentelor judeţeană, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, deţine carnetul 
de stupină şi are familiile 
de albine identificate în 
sistemul unitar de 
identificare a stupinelor şi 
stupilor. 

 
---------- 

fizică sau juridică cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. Statul român 
prin ministerele de resort sprijină 
activitatea de creştere a albinelor, 
a creşterii numărului şi producţiei 
familiilor de albine, a valorificării 
superioare a resurselor melifere, a 
produselor apicole şi a conservării 
biodiversităţii.” 
 
 
Autori: 
 deputat PNL Nini Săpunaru 
 deputat PNL George Scarlat  

de albine pe care le 
detin sa faca parte 
dintr-o forma 
asociativa pentru 
practicarea acestei 
profesii. 
In Constitutia 
Romaniei dreptul la 
asociere este liber. 
 

5.   
Art.5. -  

 
s) familie de albine de elită 
- familie de albine de rasă 
pură, cu performanţe 
superioare selecţionate, ca 
urmare a aplicării unui 
program de ameliorare 
specific, şi care transmite 
constant, prin descendenţă, 
însuşirile respective; 
  ş) stupină de elită - 
stupină autorizată de 
autoritatea competentă în 

2. La articolul 5, litera ş) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
 
 
 
---------- 
 
 
 
 

„ş) stupină de elită – stupină 
autorizată de autoritatea 
competentă în domeniu, respectiv 

   3. La articolul 5, literele s), ş) şi 
t) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
    „s) familie de albine de elită - 
familie de albine de rasă pură, cu 
performanţe superioare selecţionate, 
ca urmare a aplicării programului 
naţional de ameliorare şi care 
transmite constant, prin descendenţă, 
însuşirile respective; 
 
 
    ş) stupina de elită - stupina 
autorizată de autoritatea competentă 
în domeniu, respectiv Agenţia 
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domeniu, respectiv Agenţia 
Naţională pentru 
Ameliorare şi Reproducţie 
în Zootehnie "Prof. Dr. G. 
K. Constantinescu", în 
creşterea familiilor de 
albine de elită şi producerea 
de material biologic 
selecţionat; 
t) stupină de multiplicare - 
stupină autorizată de 
autoritatea competentă în 
domeniu, respectiv Agenţia 
Naţională pentru 
Ameliorare şi 
Reproducţie în Zootehnie 
"Prof. Dr. G. K. 
Constantinescu", pentru 
multiplicarea materialului 
genetic provenit de la 
familii de albine cu 
performanţe superioare, de 
rasă pură, din stupina de 
elită, conform programului 
de ameliorare la albine; 

Agenţia Naţională de Zootehnie, în 
creşterea familiilor de albine de 
elită şi producerea de material 
biologic selecţionat, conform 
Programului naţional de ameliorare 
la albine;” 

 
 
 
 
--------- 

Naţională de Zootehnie "Prof. dr. 
G. K. Constantinescu" în creşterea 
familiilor de albine de elită şi 
producerea de material biologic 
selecţionat, conform programului 
naţional de ameliorare la albine; 
 
 
 
    t) stupină de multiplicare - stupină 
autorizată de autoritatea competentă 
în domeniu, respectiv Agenţia 
Naţională de Zootehnie "Prof. dr. 
G. K. Constantinescu", pentru 
multiplicarea materialului genetic 
provenit de la familii de albine cu 
performanţe superioare, de rasă pură, 
din stupina de elită, conform 
programului naţional de 
ameliorare;” 

6.   
 
  Art. 6. - (1) Ameliorarea 
raselor de albine se 

3. Articolul 6 va avea 
următorul cuprins:  

 „Art. 6. – (1) Ameliorarea 
raselor de albine se realizează prin 

  4. Articolul 6 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
    „Art. 6. – (1) Ameliorarea 
albinelor din România se 

 
 
Protectia materialului 
biologic autohton 
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realizează prin programe de 
ameliorare întocmite de 
organizaţiile şi asociaţiile 
acreditate de Agenţia 
Naţională pentru 
Ameliorare şi 
Reproducţie în Zootehnie 
"Prof. Dr. G. K. 
Constantinescu" pentru 
înfiinţarea şi menţinerea 
evidenţelor genealogice, 
respectiv registre 
genealogice. 
 (2) În termen de 90 de zile 
de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, Agenţia 
Naţională pentru 
Ameliorare şi Reproducţie 
în Zootehnie "Prof. Dr. G. 
K. Constantinescu" va 
elabora manualul de 
proceduri pentru 
acreditarea organizaţiilor şi 
asociaţiilor crescătorilor de 
albine care înfiinţează şi 
menţin evidenţe 
genealogice, respectiv 
registre genealogice, care 
se aprobă prin decizie a 

programe de ameliorare întocmite 
de organizaţiile şi asociaţiile 
acreditate de Agenţia Naţională de 
Zootehnie pentru înfiinţarea şi 
menţinerea evidenţelor 
genealogice, respectiv registre 
genealogice. 

 
 
 
 

 
 

(2) În termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Agenţia Naţională de 
Zootehnie va elabora manualul de 
proceduri pentru acreditarea 
organizaţiilor şi asociaţiilor 
crescătorilor de albine care 
înfiinţează şi menţin evidenţe 
genealogice, respectiv registre 
genealogice, care se aprobă prin 
decizie a directorului general al 
Agenţiei Naţionale de Zootehnie.” 

realizează prin programul naţional 
de ameliorare întocmit de 
organizaţiile şi asociaţiile acreditate 
de Agenţia Naţională de Zootehnie 
"Prof. dr. G. K. Constantinescu" 
pentru înființarea şi menţinerea 
evidenţelor genealogice, respectiv 
registre genealogice. 
 
 
 
 
 
   (2) Programul național 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.  
 
 
 
 
 
 
 
     (3) Producerea pentru 
comercializare a mătcilor poate fi 
realizată doar de stupine de 

performant si adaptat 
conditiilor climatice 
din Romania. 
Importul de material 
biologic necontrolat 
va duce la diluarea 
fondului genetic 
autohton,  ceea ce 
presupune cheltuieli 
mari pentru refacerea 
acestuia (ex. Franta, 
Italia). 
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directorului general al 
Agenţiei Naţionale pentru 
Ameliorare şi Reproducţie 
în Zootehnie "Prof. Dr. G. 
K. Constantinescu". 

 

multiplicare şi de elită, autorizate 
în acest scop, conform 
prevederilor legislației în vigoare.  
     (4) În scopul protecţiei 
materialului biologic autohton, 
introducerea de material biologic 
pe teritoriul României va fi 
autorizată de Agenţia Naţională de 
Zootehnie "Prof. dr. G. K. 
Constantinescu" şi Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, cu 
avizul consultativ al Institutului de 
Cercetare-Dezvoltare pentru  
Apicultură  S.A..” 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură  

7.   
 
 
Art. 11. - (1)Autorităţile 
administraţiei publice 
locale, precum şi 
administratorii terenurilor 
agricole sau silvice vor 
asigura apicultorilor vetre 
de stupină temporare sau 
permanente, pe baza 

--------- 

5. La articolul 11, alineatele (1) 
şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
     „Art. 11. - (1) Autorităţile 
administraţiei publice locale, precum 
şi administratorii terenurilor agricole 
sau silvice sunt obligate să asigure 
gratuit apicultorilor vetre de stupină 
temporare sau permanente, pe baza  
autorizaţiei de stupărit pastoral 
depuse de către aceştia la consiliul 

 
 
 
Eliminarea cererii 
depuse de catre 
apicultor la consiliul 
local, deoarece va fi 
elaborat regulamentul 
de stuparit pastoral in 
care se transfera 
aceasta sarcina 
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cererii depuse de către 
aceştia la consiliul local. 
-------------- 
(3)Suprafeţele de teren 
atribuite gratuit de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, precum şi de 
administratorii terenurilor 
agricole sau silvice pentru 
vatră de stupină se acordă 
în funcţie de mărimea 
stupinei, în locuri accesibile 
mijloacelor de transport, şi 
nu vor fi mai mici de 5 m2 
pentru fiecare familie de 
albine şi de 50 m2 pentru 
pavilioane. 
(4)Durata atribuirii şi 
condiţiile de folosire a 
acestor terenuri, precum şi 
obligaţiile părţilor se 
stabilesc prin contracte care 
se încheie între beneficiari 
şi deţinătorii terenurilor. 

local. 
 
--------------------- 
     (3) Suprafeţele de teren se 
atribuie gratuit de către autorităţile 
administraţiei publice locale, precum 
şi de administratorii terenurilor 
agricole sau silvice pentru vatra de 
stupină în funcţie de mărimea 
stupinei, în locuri accesibile 
mijloacelor de transport,  şi nu vor fi 
mai mici de 5 mp pentru fiecare 
familie de albine şi de 50 mp pentru 
pavilioane.” 
 
 
 
6. La articolului 11, alineatul (4) se 
abrogă.  
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 

comisiei judetene de 
baza melifera si 
stuparit pastoral, 
evitandu-se astfel 
centralizarea excesiva 
actuala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca urmare a 
modificărilor 
anterioare.  

8. Art. 12. - (1) Până la data 
de 1 martie a fiecărui an, 
consiliile locale, precum şi 
administratorii terenurilor 
agricole sau silvice 

 
 
 
 

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

7. Articolul 12 se abrogă.  
 
 
 
Autor: 

Organizarea 
stupăritului se va 
prevedea în 
Regulament.  
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inventariază atât suprafeţele 
de teren aflate în domeniul 
public sau privat al statului 
care se acordă apicultorilor 
pentru amplasarea vetrei de 
stupină, cât şi baza meliferă 
existentă pe teritoriul 
acestora, în vederea 
comunicării şi repartizării 
suprafeţelor melifere către 
apicultorii care doresc să se 
deplaseze în pastoral. 
(2) Până la data de 15 
martie a fiecărui an, 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale solicită, 
în scris, de la consiliile 
locale, precum şi de la 
administratorii terenurilor 
agricole sau silvice 
suprafeţele de teren 
inventariate, în vederea 
informării apicultorilor care 
doresc să se deplaseze în 
pastoral. 
(3) În vederea repartizării 
suprafeţelor melifere 
prevăzute la alin. (1), 
apicultorul, direct sau prin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Comisia pentru agricultură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0 1 2 3 4 

 

10 
 

intermediul formei 
asociative, 
depune/transmite o cerere 
la consiliul local sau la 
administratorii terenurilor 
agricole ori silvice. 
(4) Consiliile locale sau 
administratorii terenurilor 
agricole ori silvice, după 
înregistrarea şi 
centralizarea cererilor, 
soluţionează mai întâi 
solicitările apicultorilor 
domiciliaţi în localităţile 
aflate în raza acestora, iar 
excedentul îl repartizează 
celorlalţi apicultori 
solicitanţi din alte 
localităţi/judeţe. 
(5) În maximum 24 de ore 
de la instalarea vetrei de 
stupină, apicultorul îşi 
amplasează panoul de 
identificare a stupinei şi 
comunică, în scris, 
consiliului local sau 
administratorilor terenurilor 
agricole ori silvice pe raza 
cărora îşi deplasează stupii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------  
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în pastoral, menţionând 
locul de amplasare a 
stupilor, perioada de timp, 
numărul familiilor de 
albine, precum şi datele de 
contact pentru a putea fi 
înştiinţat la timp în cazul 
aplicării unor tratamente cu 
substanţe chimice la 
culturile agricole. 
(6) Pe panoul de 
identificare vor fi trecute 
următoarele date: numele 
proprietarului, adresa, 
telefonul, numărul de stupi 
pe vatră şi numărul de 
înregistrare la direcţia 
sanitar-veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor 
judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 
(7) Amplasarea familiilor 
de albine se poate face şi pe 
terenuri proprietate privată 
a persoanelor fizice şi/sau 
juridice, cu acordul 
proprietarului, în condiţiile 
prezentei legi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
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9.  
 
 
Art. 13. - (1) Amplasarea 
familiilor de albine pe 
terenurile deţinute de 
apicultori, cu orice titlu, se 
face la o distanţă de cel 
puţin 5 m faţă de căile 
ferate, drumurile publice 
sau hotarele proprietăţilor 
din domeniul public ori 
domeniul privat, intravilan 
sau extravilan. 
 
--------------------- 
(3) Numărul familiilor de 
albine amplasate pe teren, 
conform obligaţiilor 
prevăzute la alin. (1) şi (2), 
nu este limitat 

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

8. La articolul 13, alineatele (1) şi 
(3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
        „Art. 13 - (1) Amplasarea 
familiilor de albine pe terenurile 
deţinute de apicultori, cu orice titlu, 
se face la o distanţă de cel puţin 10 
m faţă de drumurile publice,  sau  
hotarele proprietăţilor din 
domeniul public aflate în 
intravilan ori în extravilan şi la o 
distanţă de cel puţin 5 m faţă de 
hotarele proprietăţilor din 
domeniul privat aflate în 
intravilan ori în extravilan.”  
-------------- 
       (3) Numărul familiilor de albine 
amplasate pe vatra permanentă 
pentru iernat, nu este limitat.”  
 
Autor: deputat PSD Liviu Harbuz 

 

10.  
 
(1) 
  a) cu avertisment sau 
amendă de la 25 lei la 50 
lei, în cazul nedeţinerii 
carnetului de stupină; 
   b) cu avertisment sau 

4. La articolul 18 alineatul 
(1), literele a) şi b) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

„a) cu avertisment sau amendă 
de la 50 lei la 70 lei, în cazul 
nedeţinerii carnetului de stupină; 

 
b) cu avertisment sau amendă de 

 9. – Nemodificat   
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amendă de la 50 lei la 75 
lei, în cazul necompletării 
carnetului de stupină; 

la 25 lei la 50 lei, în cazul 
necompletării carnetului de 
stupină;” 

11. 

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

10.După articolul 18 se introduce 
un nou articol, articolul 181, cu 
următorul cuprins: 
    „Art. 181. – În termen de 60 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
elaborează Regulamentul privind 
organizarea stupăritului în 
România, pe care îl aprobă prin 
ordin al ministrului.” 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 
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