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COMUNICAT  DE  PRESĂ 

Ca urmare a numeroaselor discuții ce s-au iscat în urma protestului susținut de apicultorii 

membri ai Federației Asociațiilor Apicole ROMAPIS în București în data de 9 octombrie 2014 

revenim cu prezentul comunicat de presă, în speranța risipirii oricărei neînțelegeri, aducând precizările 

de mai jos. 

Demersul întreprins de organizația noastră se înscrie pe linia deja cunoscută atât autorităților 

cât și fermierilor în sensul ca noi ne-am poziționat dintotdeauna împotriva utilizării acelor practici 

agricole care pun în pericol polenizatorii și mediul. Ne-am exprimat public această poziție prin 

memoriul adresat Ministrului Agriculturii în 2013 solicitând ca România să voteze la Bruxelles în 

favoarea interzicerii a 3 pesticide din clasa neonicotinoidelor care ne pun în pericol albinele. Deși 

cererea noastră nu a fost luată în considerare de autoritățile române în final decizia Comisiei Europene, 

prin regulamentul EU 485/2013, aprobat cu votul majorității statelor membre, a fost de restricționare 

pe o perioadă de 2 ani a utilizării acestora pentru tratarea prin impregnarea semințelor. Chiar și în noile 

condiții MADR a anulat practic această reglementare europeană emițând în 2 rânduri în 2014 derogări 

de la aplicarea acestei reglementări în țara noastră.  

Dorim sa arătăm foarte clar faptul ca interesul apicultorilor poate fi protejat doar dacă MADR 

va respecta interdicția folosirii acestor otrăvuri deosebit de periculoase pentru albine, interdicție 

impusă inclusiv României. Considerăm că nici o organizație de producători agricoli, nici o companie 

multinațională producătoare de pesticide și nici o autoritate publică nu are dreptul să nesocotească o 

lege europeană care protejează viața albinei. Realizând pericolul unei noi derogări pregătite pentru 

anul 2015, Federația ROMAPIS a tras un semnal de alarmă prin pichetarea la data de 09.10.2014 a 

intrării MADR aflată și în proximitatea locului de desfășurare la aceeași dată a conferinței „Forumul 

pentru viitorul agriculturii” organizat de LAPAR, Syngenta și organizația europeană ELO. În acest 

context a fost organizată acțiunea noastră, ea neavând nici o legătură cu campania electorala ci doar cu 

campaniile de lobby făcute de LAPAR și producătorii de pesticide. 

Faptul ca protestul  nostru a stârnit reacții atât de dure este cel puțin curios, cunoscut fiind 

faptul ca noi am militat perseverent pentru un dialog real între diferitele categorii de agricultori astfel 

încât să fie armonizate interesele producătorilor agricoli din sectorul vegetal cu cele ale apicultorilor. 

Ne-a șocat reacția emoțională de o mare agresivitate a reprezentantului LAPAR, domnul Baciu care a 

făcut declarații publice, consemnate de presă, nedrepte și ofensatoare la adresa apicultorilor. Afirmația 

că noi nu aducem nici un aport la PIB-ul României și că suntem 100% evazioniști ofensează în mod 

inutil o întreagă breaslă care de fapt colaborează constant cu sectorul vegetal. Trebuie să îi aducem la 

cunoștință domnului Baciu că apicultorii sunt plătitori de impozit pentru activitatea pe care o 

desfășoară sub forma unei taxe forfetare pentru fiecare stup deținut. Acest impozit care nu ține cont de 

profitul realizat se dovedește în condițiile unui an agricol dezastruos, cum a fost 2014, o povară greu 

de purtat pentru cei pe care domnia sa îi caracterizează în mod absurd drept evazioniști. Iar contribuția 

apiculturii la realizarea PIB-ului țării nu poate fi măsurată prin taxele plătite de deținătorii de albine ci 

prin serviciile de valoare cu mult mai mare de polenizare pe care noi le prestăm gratuit pe culturile 
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fermierilor care, drept răsplată, ne otrăvesc albinele! Cu toate acestea Romania deține locul 2 în 

Europa ca producție exportată de miere cu o producție de peste 100 mil. Euro, bani fiscalizați aduși la 

bugetul țării. În final vrem să dăm asigurări apicultorilor, tuturor persoanelor conștiente care prețuiesc 

natura și viața că în ceea ce privește atitudinea ROMAPIS vom rămâne fermi pe aceste poziții și vom 

face tot ce ne stă în putință pentru a împiedica noi derogări de la aplicarea prevederilor regulamentului 

EU 485/2013 în anul 2015. Vom apăra drepturile apicultorilor și le vom promova interesele indiferent 

pe câți vom mai deranja în viitor iar dacă va mai fi nevoie vom reveni chiar și în stradă! 

 

Mircea  Ciocan 

Președinte Federația Asociațiilor Apicole 

ROMAPIS 

     București, 14 octombrie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


