
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Camera Deputaţilor  

  
 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 01.09.2015   
             Nr.4c-4/377 

 
 

PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 6, 7, 8 şi 9 iulie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6, 7, 8 şi 9 iulie 
2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 459/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.16 
din Legea apiculturii nr. 383/2013 (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 288/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 (raport; Pl.x 279/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 413/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.16 
din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 418/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 171/2015). 

Lucrările şedinţei din data de 6 iulie 2015 au avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 459/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013 (raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci; PL.x 288/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 (raport; Pl.x 279/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 413/2015). 
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5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.16 
din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 418/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 171/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PL.x 459/2015). 

S-au purtat dezbateri generale.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 iulie 2015, având  

următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 459/2015). 
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.16 

din Legea apiculturii nr. 383/2013 (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 288/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 (raport; Pl.x 279/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 413/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.16 
din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 418/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 171/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Au participat ca invitaţi: 
- doamna Simona Man – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ioan Fetea – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de Albine 

din România; 
- doamna Cristian Mateescu – director general, Institutul de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură; 
- doamna Dana Chircă – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
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Lucrările s-au desfăşurat la sediul Asociaţiei Crescătorilor de Albine 
din România şi au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei.  

Au continuat dezbaterile asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi.  
 Domnul deputat Nini Săpunaru, iniţiator al Proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PL.x 171/2015) a precizat că 
Legea apiculturii nr. 383/2013 creează cadrul legal privind reglementarea 
activităţii apicole în scopul protejării albinelor.  

Analizând nemulţumirile apicultorilor şi prevederile art. 2 din legea 
sus menţionată, reiese că fiecare apicultor, indiferent de numărul de stupi, 
este obligat să intre într-o formă asociativă şi ca urmare va fi obligat să 
îndeplinească toate cerinţele impuse de articolul 2. Aceste prevederi nu 
justifică obligativitatea apicultorului care deţine un număr limitat de familii 
de albine ca hobby  şi care foloseşte produsele obţinute de la familiile de 
albine doar în interes propriu să se supună acestor rigori.  

Această prevedere ar trebui să se aplice doar celor prevăzuţi în 
Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2013, 
privind impozitarea veniturilor agricole.  

Prin obligarea apicultorilor la asociere, prin lege, se încalcă 
prevederile art. 40 alin. (1) din Constituţia României cu privire la dreptul de 
asociere liberă. 

Domnul Ioan Fetea, preşedinte al ACA şi doamna Cristina Mateescu, 
director general al ICDA au prezentat aspecte concrete din activitatea 
specifică pe care o desfăşoară şi au cerut sprijinul membrilor comisiei 
pentru reglementarea unor aspecte.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 8 iulie 2015, având  
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 459/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.16 
din Legea apiculturii nr. 383/2013 (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 288/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 (raport; Pl.x 279/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 413/2015). 
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5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.16 
din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 418/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 171/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi.  
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 9 iulie 2015, având  

următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 459/2015). 
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.16 

din Legea apiculturii nr. 383/2013 (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 288/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 (raport; Pl.x 279/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 413/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.16 
din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 418/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 171/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile pe baza preraportului întocmit la Proiectului 
de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PL.x 459/2015) 
şi au fost dezbătute amendamentele formulate şi cuprinse în poziţiile de la 
nr. 1 la nr. 12 din preraport.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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