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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 19.09.2018             
Nr. 4c-4/530 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 4, 5 și 6 septembrie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5 și 
6 septembrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (raport:  PLx 221/2017). 

2. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea programului de susținere a producătorilor din sectorul 
pescuitului și acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx 145/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 4 septembrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (raport:  PLx 221/2017). 
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai 

Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu,  
Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, 
Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
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Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnii deputați Florică Ică Calotă și Adrian Claudiu 
Prisnel au fost absenți.  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -doamna  Liliana Mincă, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorilor;  
 -domnul Lelior Iacob, director general, Agenția Națională 
pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”. 
 -domnul Cristian Duicu, director general, Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Dumitru Enache, consilier secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Carmen Fătulescu, consilier, Ministerul Economiei; 

-domnul Gabriel Manea, consilier, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Ștefan Niculae, președinte, Federația Națională a 
Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, domenii și servicii 
conexe Agrostar; 
 -domnul Ioan Fetea, președinte, Asociația Crescătorilor de 
Albine din România; 
 -domnul Liviu Moise, secretar consiliul director, Federația 
Asociațiilor Apicole din România ROMAPIS; 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.   
 S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii apiculturii 
nr.383/2013, în scopul prevenirii comerţului cu miere şi produse 
apicole falsificate. Se preconizează introducerea unui nou capitol, 
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Capitolul II1, conţinând două noi articole, art.171 – 173, precum şi 
completarea art.18 din lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Alexandru Stănescu. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 Doamna Liliana Mincă a solicitat înlocuirea sintagmei țara de 
origine cu sintagma țările de origine unde s-a recoltat mierea pentru 
armonizarea cu Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 
decembrie 2001privind mierea, dar și cu Ordinul nr. 317/2003 pentru 
aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, 
caracteristicilor și compoziției mierii. 
 Domnul Liviu Moise repezentantul ROMAPIS a propus ca la 
articolul 171 alineatul (2) să fie consemnat procentul de participare la 
amestecul de miere.  
 Domnul secretar de stat Sorin Claudiu Roșu Mareș i-a răspuns 
domnului Moise că Directiva 2001/110/CE nu permite această 
intervenție pe eticheta produsului. 
 Domnul președinte Ioan Fetea a mulțumit membrilor Comisiei 
pentru agricultură pentru inițiativa legislativă, în contextul în care 
apicultura românească a suferit un declin în ultima perioadă pe de o 
parte din cauza schimbărilor climatice și pe de altă parte din cauza 
tratamentelor fitosanitare. Domnia sa  a precizat că anual o cantitate 
de 200000 de tone de miere din țări terțe intră în Europa la prețuri 
foarte mici. 
 Domnul deputat Nicolae Giugea a solicitat clarificări 
referitoare la amestecul de miere, dacă acesta aduce plus valoare 
produsului finit. De asemenea, domnul deputat a recomandat 
înregistrarea  denumirii de origine  şi indicaţiile geografice pentru 
produsul miere care va fi în acest fel protejat din punct de vedere 
juridic. 
 Domnul Liviu Moise a specificat că amestecul este făcut de 
procesatori și comercianți pentru a îmbunătății calitate produsului, 
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însă țări precum Italia sau Ungaria au consemnate pe eticheta 
produsului procentul de amestec. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a propus ca Legea 
168/2017  privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a 
produselor agroalimentare românești să se aplice și în cazul mierii   
de albine care este un produs agroalimentar românesc  obținut pe 
teritoriul național din materii prime de bază provenite în proporție de 
100% din fermele din România și pe care se poate  inscripționa pe 
etichetă drapelul României. 
 Domnul deputat Tinel Gheorghe a solicitat reformularea 
articolului 171 în sensul protejării producătorilor autohtoni și mai 
puțin a procesatorilor și a comercianților. 
 Domnul președinte Fetea a confirmat că modificările propuse 
de inițiativa legislativă sunt în sprijinul producătorilor, a apicultorilor 
iar cu sprijinul membrilor Comisiei dorește promovarea unui nou 
Regulament de stupărit. 
 Domnul deputat Vasile Gudu a dorit să știe dacă mierea se 
falsifică, cu ce se falsifică și cum se recunoaște acest lucru. 
 În opinia domnului președinte Fetea mierea ocupă locul trei în 
lume în ierarhia produselor falsificate. Asociația Crescătorilor de 
Albine din România care sărbătorește în luna septembrie a acestui an 
60 de ani de activitate produce și comercializează doar miere 
românească. Examenele de laborator din țară și din lume pot eventual 
să detecteze adaosul de amidon, glucoză sau antibiotice, dar nu pot 
emite buletine de analiză în care să specifice falsul produsului. 
 Domnul vicepreședinte Traian Petcu a specificat că 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor poate verifica prin laboratoarele acreditate din subordine 
mierea  doar din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic. 
 Domnul  președinte Ștefan Niculae a lansat următoarea 
întrebare: de ce  se comercializează  amestec de miere în România în 
condițiile în care prin Programul Național Apicol se finanțează 
producătorii din  acest sector, cantitatea de  miere obținută 
neregăsindu-se pe raft. 
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 Domnul deputat Tinel Gheorghe a propus menținerea 
alineatului (2) al articolului 171 de la Senat în care este consemnat 
procentul de participare la amestecul de miere, care în opinia domniei 
sale nu este discriminatoriu pentru țările din Uniunea Europeană.  
 Domnul director general Lelior Iacob a solicitat majorarea 
cuantumului amenzilor care, în opinia domniei sale sunt extrem de  
mici.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a informat membrii 
Comisiei  că a solicitat Ministerului Economiei să notifice la Comisia 
Europeană textul propus dezbaterii. 
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor până la 
primirea răspunsului din partea  Comisiei Europene. 
 
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 5 septembrie 2018, 
având următoarea ordine de zi: 
 1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea programului de susținere a producătorilor din sectorul 
pescuitului și acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx 145/2018). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu,  
Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, 
Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnii deputați Florică Ică Calotă și Adrian Claudiu 
Prisnel au fost absenți. 
  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 septembrie 
2018, având următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea programului de susținere a producătorilor din sectorul 
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pescuitului și acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx 145/2018). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu,  
Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, 
Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnii deputați Florică Ică Calotă și Adrian Claudiu 
Prisnel au fost absenți. 
 

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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