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Către,
Camera Deputaților
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Ref: Propunere legislativă pentru modificarea legii apiculturii nr. 383/2013
Federația asociațiilor apicole ROMAPIS vă solicită să aveți în vedere poziția organizației noastre legată de
proiectul de modificare a legii 383/2013.
În urma analizei propunerii de modificare a legii apiculturii organizația noastră consideră ca inoportune
următoarele modificări propuse:
1. Introducerea regulamentului de stupărit pastoral care prevede reînființarea comisiilor de stupărit pastoral
prin modificarea art.12
Considerăm că nu este necesar să fie modificate prevederile actuale ale art.12 al legii apiculturii în privința
deplasării apicultorilor în pastoral, prin reapariția comisiilor de pastoral. În trecut aceste structuri nu au funcționat cu
adevărat niciodată, presupusa lor activitate nefiind făcută cunoscută public. Nu avem cunoștință de procedurile prin
care aceste comisii județene de pastoral, înființate în anii comunismului ar fi putut analiza potențialul melifer local al
zonelor de interes apicol din România și nu a existat niciodată capacitatea tehnică a acestor structuri de a-si îndeplini
funcția chiar și în realitatea anilor 1970-1980, când terenurile agricole erau practic administrate în regim de stat. Este
iluzoriu să ne închipuim că un astfel de sistem, specific unei alt tip de societate decât cea actuală a României,
anacronic și inutil ar putea fi pus în practică. Propunerea de modificare a articolului 12 așa cum este ea azi formulată
reprezintă un pas înapoi pentru apicultură comparativ cu actualele prevederi ale legii apiculturii. Actualele
reglementari răspund mult mai bine realității obiective deoarece asigură informarea transparentă și democratică a
apicultorilor despre culturile agricole înființate la nivelul tuturor localităților și a structurii masivelor forestiere de
interes apicol ce sunt comunicate anual de către autoritățile publice locale Ministerului Agriculturii care le face publice
la rândul său, putând fi accesate de către oricine este interesat. Considerăm mult mai folositoare perfecționarea
accesului la această informare, așa cum este prevăzut de actuala lege prin îmbunătățirea metodelor de colectare și de
comunicare a datelor din teritoriu, adaptate epocii noastre.
Un neajuns esențial îl constituie faptul că aceste comisii de stupărit pastoral, propuse a se înființa, nu pot
decide amplasarea familiilor de albine pe terenurile aflate în proprietate privată pentru că astfel s-ar încălca dreptul
constituțional de proprietate. Realitatea zilelor noastre este că toate culturile agricole cu potențial melifer sunt deținute
de către fermieri privați (nu de CAP-uri ori IAS-uri), și o parte din ce în ce mai mare din suprafețele de pădure cu
potențial melifer sunt în proprietate privată.
2. Mărirea distantei minime de amplasare a stupilor față de drumurile publice sau hotarele proprietăților
publice de la 5 m la 10 m prin modificarea art. 13.
Apreciem ca fiind suficientă restricția de 5 m de la drumurile publice sau hotarele proprietăților din domeniul
public sau domeniul privat, intravilan sau extravilan. În situațiile în care există neînțelegeri între vecini cauzate de
prezența albinelor, autoritatea publică locală va putea obliga deținătorul de stupi sa ridice stăvilar cu înălțimea de 2
metri la limita de proprietate dintr-un material prin care albina sa nu poată pătrunde, situație deja prevăzută la art 13
alin. 2 din legea apiculturii.
Cu stima,
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Președinte Federația Asociațiilor Apicole din Romania ROMAPIS

