
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ordonanţă de urgenţă 

privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea şi prestarea de 

servicii cu produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României 

Având în vedere necesitatea actualizării cadrului juridic în domeniul produselor de protecţie a 
plantelor se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul armonizării legislaţiei 
naţionale cu legislaţia europeană privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, 

utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor pc teritoriul României, 
Luând în considerare: 

- că întârzierile în adoptarea actului normativ în regim de urgenţă au implicaţii directe asupra

agriculturii româneşti şi a autorităţilor competente de control oficial;
- că unele categorii de produse de protecţie a plantelor pot fi utilizate numai de către utilizatorii
profesionişti instruiţi şi certificaţi;
- necesitatea utilizării şi comercializării produselor de protecţie a plantelor în condiţii de siguranţă
de către distribuitorii şi utilizatorii profesionişti;
- necesitatea introducerii unor cerinţe specifice pentru reglementarea activităţii de utilizare a

produselor de protecţie a plantelor;
- actualizarea cerinţelor privind importul produselor de protecţie a plantelor;

- având în vedere faptul că neadaptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse

prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect imposibilitatea respectării legislaţiei europene
în domeniul fitosanitar;
- faptul că aceste elemente vizează activitatea fabricanţilor, reambalatorilor, importatorilor,
comercianţilor, utilizatorilor şi prestatorilor de servicii cu produse de protecţie a plante!
avea consecinţe negative asupra sănătăţii umane. a mediului şi a culturilor agric � %�f,.�fi��.:;_U���
situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânută. Jl ,:}1 f'
În temeiul art. 115 alin. ( 4) din Constituţia României, republicată, �-:.: •�y__" ;§

� -t.•, :_"-)/(�' 
G I R � . . d d - d - ,,,., --...tv1s_!%_,.;:�, uvernu omame1 a optă prezenta or onanţa e urgenţa. 

'-tlt iuiiii ş\ ţţ, .. 
-----



CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1 Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează activităţile desfăşurate cu produse de protecţie 
a plantelor de către operatorii economici pe teritoriul României, controalele oficiale şi alte 
activităţi oficiale privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea şi prestarea 
de servicii cu produse de protecţie a plantelor. 
Art. 2 Pe teritoriul României se comercializează şi utilizează produse de protecţie a plantelor 

omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, cu excepţia 
produselor prevăzute la art. 28, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1 I 07/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor 

fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului. 

Art. 3 ( 1) Activitatea de comercializare, utilizare şi prestare de servicii cu produse de protecţie a 

plantelor se desfăşoară în baza autorizaţiilor eliberate de Autoritatea Naţională Fitosanitară, 
denumită în continuare Autoritatea prin structurile teritoriale. 
(2) Pentru activităţile de comercializare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor se
autorizează fiecare punct de lucru.
(3) Pentru activitatea de prestare de servicii cu produse de protecţie a plantelor se autorizează un
singur punct de lucru pentru fiecare judeţ.
(4) Autorizaţia are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data eliberării, cu viză anuală, la
solicitarea operatorului economic şi se emite în două exemplare originale.
(5) În cazul modificării documentaţiei care a stat la baza obţinerii autorizaţiei este obligatorie

notificarea AutoritătiL în termen de maximum 30 zile de la producerea acesteia.

(6) Viza anuală se solicită cu minimum 30 zile înainte de data expirării, iar nesolicitarea acesteia

în termenul mentionat atrage nulitatea autorizaţiilor de comercializare, utilizare şi prestare de
servicii cu produse de protecţie a plantelor şi interzicerea activităţii ele către Autoritate.
(7) În cazul pierderii sau deteriorării autorizaţiei operatorul economic solicită Autorităţii un
duplicat.
(8) Operatorul economic are obligaţia să respecte condiţiile de autorizare la fabricarea,
reambalarea, comercializarea, utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor.
(9) La solicitarea Autorităţii, operatorul economic are obligaţia sfi prezinte autorizaţia prevăzută
la alin. (1).

Art. 4 (I) Sunt interzise fabricarea, importul, exportul, circulaţia intracomunitară, �ţ�·Jm:!_Nn/�
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(3) Contravenientul transmite Autorităţii documentul justificativ care dovedeşte efectuarea

operaţiunii de neutralizare. 

(4) Cheltuielile cu depozitarea şi neutralizarea produselor ilicite se suportă de către contravenient.

Art. 5 Sunt interzise fabricarea, reambalarea, comercializarea, utilizarea şi prestarea de servicii cu 

produse de protecţie a plantelor de către persoane care nu au împlinit vârsta de minimum 18 ani. 

Art. 6 Este interzisă publicitatea produselor de protecţie a plantelor neomologate pe teritoriul 

României. 

Art. 7 Operatorii economici care desfăşoară activităţi cu produse de protecţie a plantelor sunt 

obligaţi să furnizeze informaţiile solicitate de Autoritate în condiţiile stabilite. 

Art. 8 Operatorii economici care desfăşoară activităţi cu produse de protecţie a plantelor sunt 

obligaţi să permită accesul personalului Autorităţii sau a altor instituţii şi autorităţi competente 

cu atribuţii în control oficial, să preleveze probe pentru analiză atât pentru cele care fac parte din 

programe de monitorizare, cât şi în afara acestora în caz de suspiciune de ilegalitate, contrafacere, 

etichetare şi ambalare neconformă. 

Art. 9 (1) Fabricanţii, reambalatorii, comercianţii, importatorii şi exportatorii păstrează evidenţa 

produselor de protecţie a plantelor pentru o perioadă de cel puţin cinci ani. 

(2) Utilizatorii profesionişti şi prestatorii de servicii cu produse de protecţie a plantelor păstrează

evidenţa produselor de protecţie a plantelor pentru o perioadă de cel puţin trei ani. 

Art. I O Este interzisă depozitarea produselor de protecţie a plantelor pentru uz profesional de către 

persoane fizice şi juridice care nu deţin autorizaţie de comercializare, utilizare şi prestare de 

servicii cu produse de protecţie a plantelor. 

Art. 11 (1) Este interzisă comercializarea, utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie 

a plantelor cu termen de valabilitate expirat. 

(2) Produsul de protecţie a plantelor prevăzut la alin. (1) este considerat deşeu şi se gestionează

conform legislaţiei specifice în vigoare. 

Art. 12 (I) Prin excepţie de la art. 11, termenul de valahi litatc al unui produs de protecţie a 

plantelor poate li prelungit în vederea utilizării acestuia, numai in următoarea campanie agricolă, 

dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării termenului de valabilitate, pe baza unui buletin de 

analiză eliberat de un laborator acreditat, la solicitarea deţinătorului produsului aflat în stoc. 

(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se efectuează cu minimum 30 de zile înainte de data expirării

produsului. 

(3) Comercializarea şi utilizarea produselor cu termen de

modificarea etichetei cu privire la data expirării produsului. 

CAPITOLUL II DEFINIŢII 
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Art. 13 În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii de mai jos se definesc, după cum 
urmează: 
a) autorizaţie-documentul emis de Autoritate care conferă dreptul de a desfăşura activităţi de
comercializare, reambalare, utilizare şi prestare de servicii cu produse de protecţie a plantelor;
b) autorizaţie de urgenţă-documentul emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin
Autoritate în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1107 /2009;

c) certificat de abilitare import produs de protecţie a plantelor-documentul emis de Autoritate în
baza căruia este permis importul unui produs de protecţie a plantelor;
d) comercializare-ansamblul de activităţi autorizate pentru vânzarea pe piaţa internă a produselor

de protecţie a plantelor sub orice formă, precum şi publicitatea acestora, relaţiile publice, servicii

de informare şi distribuţie;
e) distribuitor-orice persoană fizică sau juridică care introduce un produs de protecţie a plantelor
pe piaţă, inclusiv angrosişti, vânzători cu amănuntul, vânzători şi furnizori;
f) import-introducerea fizică pe teritoriul vamal al Uniunii a unui produs care face obiectul unui
alt regim vamal decât regimul de tranzit extern al Uniunii pentru circulaţia mărfurilor pe teritoriul
vamal al Uniunii;

g) operator economic-persoana juridică sau persoana prevăzută în Ordonanţa de urgenţă nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare,

care deţine autorizaţia eliberată în baza prezentei ordonanţe de urgenţă pentru activităţile de

comercializare, utilizare şi prestare de servicii cu produse de protecţie a plantelor;
h) prestator de servicii-persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderi individuale şi

întreprinderi familiale, care efectuează tratamente fitosanitare la terţi în baza unui contract;

i) producător-orice persoană juridică care fabrică produse de protcqic a plantelor, substanţe active,
agenţi fitoprotectori, agenţi sinergici, coformulanţi sau adjuvanti pe cont propriu sau pe bază de
contract cu o altă parte sau orice persoană desemnată de producător ca reprezentant unic;
j) produs ilicit-orice produs contrafăcut, neomologat, plasat pe piaţă în mod fraudulos, fabricat sau
reambalat fără consimţământul deţinătorului omologării sau care nu conţine substanţele active
declarate pe etichetă;

k) produs neconform-orice produs care nu corespunde specificaţiilor tehnice omologate. cu termen

de valabilitate expirat sau cu eticheta şi ambalaj care nu corespunde ceriniclor legale în.f&Î!��/ , •' v r - ,.,--·--
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(i) protecţia plantelor sau a produselor vegetale împotriva tuturor organismelor dăunătoare sau

prevenirea acţiunii unor astfel de organisme, cu excepţia cazului în care se consideră că scopul

principal al utilizării acestor produse este mai curând pentru igienă decât pentru protecţia plantelor

sau a produselor vegetale;

(ii) influenţarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanţele care le influenţează creşterea,

altele decât îngrăşămintele;

(iii) conservarea produselor vegetale, în măsura în care aceste substanţe sau produse nu intră sub

incidenţa unor dispoziţii comunitare speciale privind conservanţii;

(iv) distrugerea unor plante sau părţi nedorite ale acestora, în afara algelor, cu excepţia cazurilor

în care produsele sunt aplicate la sol sau în apă pentru protecţia plantelor;

(v) controlul sau prevenirea creşterii nedorite a plantelor, în afara algelor, cu excepţia cazurilor în

care produsele sunt aplicate la sol sau în apă pentru protecţia plantelor;

m) publicitate-mod de promovare, prin mijloace de informare tiprtrite sau electronice, a vânzării

sau a utilizării de produse de protecţie a plantelor către alte persoane decât deţinătorul omologării,

persoanele care introduc pe piaţă produsul de protecţie a plantelor şi operatorii economici

autorizaţi pentru comercializarea acestora;

n) reambalare-operaţiunea de transfer a unui produs de protecţie a plantelor dintr-un ambalaj

comercial într-un ambalaj de capacitate mai mică în vederea comcrcializr1rii;

o) utilizator profesionist - orice persoană care utilizează produse de protec\ie a plantelor în cadrul

activităţii sale profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori şi liber profesionişti, atât din

sectorul agricol, cât şi din alte sectoare;

p) utilizator de produse pentru uz neprofesional-orice persoană, alta decât utilizatorul profesionist,

care utilizează produse de protecţie a plantelor pentru uz neprofesional.

CAPITOLUL III FABRICAREA 

Art. 14 (I) Fabricarea produselor de protecţie a plantelor omologate pe teritoriul României se face 

clupă notificarea Autorităţii de către producător, cu minimum 15 zile înainte de începerea fabricării 

cu privire la: 

a) acordul scris al deţinătorului omologării produsului în România sau a reprezentantului său legal;

b) denumirea comercială a produsului, denumirea substanţei active, cantităţi le de substanţe active

planificate a fi utilizate la fabricarea produsului şi cantitatea de produs finit planificat;

(2) Producătorul este obligat să respecte reţeta de fabricaţie, compoziţia şi specifica( ţţ,�\C
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(4) După fabricare, în termen de maximum 30 zile, producătornl notifică Autoritatea privind
cantitatea de produs finit fabricat, cantităţiile de substanţe active utilizate şi cantitatea de substanţă
activă rămasă pe stoc, după caz.
(5) Producătorul are obligaţia să păstreze câte o mostră din fiecare lot pentru o perioadă egală cu

perioada de valabilitate a produsului fabricat.
Art. 15 ( l) Fabricarea produselor de protecţie a plantelor neomologate în România destinate
utilizării într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă se face cu notificarea Autorităţii de către

producător, cu minimum 15 zile înainte de fabricare, cu privire la:
a) denumirea comercială a produsului, denumirea substanţei active, cantităţile de substanţe active

planificate a fi utilizate la fabricarea produsului şi cantitatea de produs finit planificat, inclusiv
acordul scris al deţinătorului omologării produsului sau a reprezentantului său legal;
b) certificatul de omologare al produsului emis de ţara importatoare şi traducerea legalizată în
limba română a documentului;c) documentul eliberat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

privind importul substanţei active, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 649/2012 privind
exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc şi cu legislaţia specifică, după caz;

d) ţara de destinaţie a produsului, cantitatea care urmează a fi livrată către ţăra de destinaţie,
inclusiv orice altă modificare intervenită în perioada fabricării;

(2) după fabricare, în termen de maximum 30 zile, producătorul notifică Autoritatea privind

cantitatea de produs finit fabricat, cantităţile de substanţe active utilizate şi cantitatea de substanţă
activă rămasă pe stoc, după caz.

(3) Producătorul are obligaţia să păstreze câte o mostră din fiecare lot pentru o perioadă egală cu
perioada de valabilitate a produsului fabricat.
Art. 16 Producătorul notifică Autoritatea privind orice altă modificare intervenită în perioada
fabricării.

Art. 17 Pentru fabricarea produselor de protecţie a plantelor producătorul trebuie să deţină
autorizaţie de comercializare a produselor de protecţie a plantelor conform art. 3 alin. ( 1 ).

CAPITOLUL IV CLASIFICAREA ŞI ETICHETAREA 

Art. 18 Produsele de protecţie a plantelor se clasifică, după cum urmează: 

a) produse pentru uz profesional, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea

şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor §.7-,J?IY'�.
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Art. 19 ( 1) Eticheta produselor de protecţie a plantelor conţine informaţii în limba română conform 
certificatului de omologare. 

(2) Eticheta produselor de protecţie a plantelor destinate utilizării profesionale conţine obligatoriu

sintagma „Produs de protecţie a plantelor pentru uz profesional".
(3) Eticheta conţine obligatoriu denumirea producătorului, ambalatorului, reambalatorului şi a
distribuitorului.
( 4) Este interzisă comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor cu eticheta
deteriorată, ilizibilă şi care nu conţine informaţiile prevăzute în certificatul de omologare.

(5) Ambalajele produselor de protecţie a plantelor reambalate trebuie să deţină o etichetă care
respectă prevederile prevăzute la alin. (1 ), (2) şi (3) sau în cazul ambalajelor mici, dacă spaţiul nu
permite, acestea vor fi însoţite de un prospect care să conţină întreg textul etichetei, în conformitate

cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 547/2011 al Comisiei din 8 iunie 2011 de punere în

aplicare a Regulamentului (CE) nr. I 107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea
ce priveşte cerinţele de etichetare pentru produsele de protecţie a plantelor.

Art. 20 Produsele de protecţie a plantelor omologate se introduc în baza de date PESTEXPERT,
după eliberarea certificatului de omologare.
CAPITOLUL V REAMBALAREA 

Art. 21 Reambalarea produselor de protecţie a plantelor se face numai în baza acordului scris al 
deţinătorului omologării sau, după caz, a reprezentantului său legal în România, în care se specifică 
denumirea produsului, tipul, capacitatea nominală a ambalajelor şi se comunică Autorităţiie cu 
minimum 15 zile înainte de începerea activităţii. 

Art. 22 Este interzisă reambalarea produselor de protecţie a plantelor pentru uz profesional. 
Art. 23 Prin excepţie de la prevederile art. 22, reambalarea produselor de protecţie a plantelor 

pentru uz profesional este permisă pentru produsele destinate exportului. 

Art. 24 Eticheta şi ambalajul produselor de protecţie a plantelor reambalate trebuie verificate şi 
aprobate de către deţinătorul omologării. 
Art. 25 Reambalarea produselor de protecţie a plantelor se face doar de către operatori economici 
autorizaţi pentru activitatea de reambalare şi comercializare a produselor de protecţie a plantelor. 
Art. 26 Autorizaţia pentru reambalarea produselor de protecţie a plantelor se obţine de către 

operatorii economici care îndeplineasc cumulativ următoarele condiţii: 
a) prin obiectul de activitate prevăzut în statutul de funcţionare au profil specializat �. Q.l'n"erv
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specializările agricultură şi horticultură sau studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă în 
domeniul agricol cu specializările agricultură, biologie, horticultură, arhitectură peisagistică, 

inginerie economică în agricultură, ingineria şi managementul afacerilor agricole, montanologie 
şi domeniul silvic cu specializarea silvicultură sau diplomă de mastcr cu program de studii 
protecţia plantelor sau absolvent de studii postliceale finalizate cu diplomă de tehnician în protecţia 

plantelor; 

c) deţin autorizaţie de mediu pentru fiecare punct de lucru în care desfăşoară activitatea de
reambalare, eliberată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin structurile teritoriale;

d) deţin instalaţii de ambalare automate destinate ambalării produselor de protecţie a plantelor;
e) deţin spatiu de depozitare autorizat pentru produsele reambalate;

f) deţin contract de prestări servicii cu un operator economic autorizat care colectează deşeuri şi
ambalaje provenite de la produsele de protecţie a plantelor reambalate.

Art. 27 Este interzisă reambalarea produselor de protecţie a plantelor după încetarea acordului cu
deţinătorul omologării.

Art. 28 (I) Operatorul economic care reambalează un produs de protecţie a plantelor este
responsabil de menţinerea calităţii acestuia pentru evitarea contaminării produsului reambalat.

(2) Este interzis să se intervină asupra calităţii produsului de protecţie a plantelor în procesul de

reambalare al acestuia.

Art. 29 Loturile produselor reambalate trebuie să fie însoţite de buletin de analiză şi fişa tehnică
de securitate emise de producător, inclusiv declaraţia de conformitate emisă de reambalator.
Art. 30 Operatorul economic care reambalează produse de protecţie a plantelor are obligaţia să
păstreze câte o mostră din fiecare lot reambalat pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate

a produsului reambalat.
CAPITOLUL VI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DE PROTECŢIE A 

PLANTELOR 

Art. 31 (I) Produsele de protecţie a plantelor se comercializează numai în spaţii special amenajate, 

respectiv depozite fitofarmaceutice şi fitofarmacii, autorizate de Autoritate prin structurile 

teritoriale. 

(2) Produsele sunt însoţite de buletin de analiză, certificat ele calitate sau conformitate şi fişa

tehnică de securitate.
(3) Este interzisă comercializarea produselor de protecţie a plantelor în pieţe, târguri

.'
·-��, 3f@.,-Y, .. 
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alte spaţii, altele decât decât cele prevăzute la alin. o). l{'� r��Î;:1��\ 
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(5) Comercializarea produselor de protecţie a plantelor pentru uz profesional se face numai către
persoana responsabilă a operatoruluii economic autorizat, conform art. 3 alin. (1), care deţine

certificat de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor
de protecţie a plantelor.
Art. 32 Autorizaţia pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor se obţine de către
operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. pentru depozitele fitofarmaceutice autorizaţia se obţine de către persoanele juridice care:
a) au ca obiect de activitate comercializarea produselor de proteqic plantelor;

b) dispun de o persoană responsabilă care deţine certificat de formare profesională dobândit prin
instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor, pentru activitatea de
distribuitor şi are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul agricol cu

specializările agricultură şi horticultură sau studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în

domeniul agricol cu specializările agricultură, biologie, horticultură, arhitectura peisagistică,
inginerie economică în agricultură, ingineria şi managementul afacerilor agricole, montanologie

şi domeniul silvic cu specializarea silvicultură sau diplomă de master cu program de studii în
protecţia plantelor sau absolvent de studii postliceale cu diplomă de tehnician în protecţia
plantelor;

c) deţin autorizaţie de mediu pentru fiecare punct de lucru în care desfă�oară activitatea de
comercializare a produselor de protecţie a plantelor, eliberată de Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului prin structurile teritoriale;
d) deţin spaţiu de depozitare autorizat, propriu sau în baza unm contract, pentru produsele

comercializate;

c) deţin contract de prestări servicii cu un operator economic autorizat care colectează deşeuri şi
ambalaje provenite de la produsele de protecţie a plantelor.

2. pentru fitofarmacii autorizaţia se obţine de către operatorii economici care:
a) au ca obiect de activitate comercializarea produselor de protecţie plantelor;
b) care deţin certificat de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a
produselor de protecţie a plantelor, pentru activitatea de distribuitor şi are studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat în domeniul agricol cu specializările agricultură şi horticultură sau
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul agricol cu specializările · . ltură,

biologie, horticultură, arhitectură peisagistică, inginerie economică în agricul __ � 0�{t�A 
li.
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c) deţin spaţiu de depozitare autorizat, propriu sau în baza unui contract, pentru produsele
comercializate;

d) deţin contract de prestări servicii cu un operator economic autorizat care colectează deşeuri şi

ambalaje provenite de la produsele de protecţie a plantelor.
Art. 33 Operatorul economic care deţine autorizaţie pentru comercializarea produselor de protecţie 

a plantelor pentru uz profesional se înregistrează obligatoriu la Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi 
Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

Art. 34 În fitofarmacii se comercializează produse de protecţie a plantelor în ambalaje de 
maximum I kg sau l I. 
Art. 35 În fitofarmacii se pot comercializa produse auxiliare utilizate în agricultură, horticultură, 
amenajare spaţii verzi, nutriţia plantelor, seminţe, echipamente pentru efectuarea tratamentelor 
fitosanitare, capcane cu feromoni şi biacide cu respectarea legislaţiei specifice privind 

comercializarea acestora. 
Art. 36 Depozitul fitofarmaceutic şi fitofarmacia trebuie să depnă un registru de evidenţă a 

produselor de protecţie a plantelor, în format electronic, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, care 

se verifică de Autoritate. 

Art. 37 ( l) Produsele de protecţie a plantelor se comercializează pe teritoriul României numai în 

ambalaje aprobate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, 
sigilate şi etichetate. 
(2) Produsele de protecţie a plantelor sunt comercializate în termenul de valabilitate stabilit de
producător, specificat pe etichetă sau ambalaj sau în baza buletinului ele analiză emis pentru

prelungirea termenului de valabilitate.
(3) Produsele de protecţie a plantelor identificate ca neconforme se retrag de la comercializare de
la data constatării neconformităţii.

( 4) Produsele sunt predate unui operator economic autorizat pentru neutralizare, pe cheltuiala

operatorului economic în cauză.

(5) Documentele justificative care dovedesc efectuarea operaţiunii de neutralizare a produselor se
transmit la Autoritate de operatorul economic în cauză, în termen de maximum 15 zile.

(6) Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la produsele de protecţie a plantelor în alte
scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
Art. 38 Pentru desfăşurarea activităţii de comercializare cu produse de prote1�11��--1 

e 
teritoriul României, operatorii economici autorizaţi în alt stat membru sau ţâr,â tei�� .. b�· � 4_ 

,., r .. �'!!/I «-deţină punct de lucru şi autorizaţie pentru comercializarea produselor de prot�'c ie · >��_9lor 1n
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Art. 39 Este interzisă comercializarea seminţelor tratate cu produse de protecţie a plantelor 
omologate într-o ţară terţă, dar neomologate în România sau în alt stat membru. 
Art. 40 Distribuitorii de produse de protecţie a plantelor au obligaţia să respecte prevederile 
autorizaţiilor de urgenţă acordate în conformitate cu art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. 
CAPITOLUL Vil. IMPORTUL PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR 

Art. 41 (I) Importul produselor de protecţie a plantelor omologate în România se efectuează în 
baza certificatului de abilitare import în vederea comercializării pe teritoriul ţării. 
(2) Prin excepţie de la alin. (1), importul unui produs neomologat în România, dar omologat în
ţara terţă, destinat efectuării tratamentului seminţei sau reambalării, în vederea exportului, se face
în baza certificatului de abilitare import.

(3) Comercializarea şi utilizarea seminţelor tratate de la alin. (2) este strict interzisă pe teritoriul
României.

Art. 42 (I) Modelul certificatului de abilitare şi documentele necesare obţinerii acestuia sunt
aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

(2) Certificatul de abilitare import se emite de Autoritate prin structurile teritoriale, care efectuează
controlul oficial privind etichetarea, ambalarea, modul de depozitare şi conformitatea cu
documentele care însoţesc produsul importat.

(3) Certificatul de abilitare se eliberează pentru fiecare produs şi transport, cu precizarea cantităţii
importate şi a tipului de ambalaj.
( 4) Operatorul economic notifică Autoritatea privind data depozitării produsului importat în

vederea verificării acestuia.

Art. 43 Operatorul economic care importă produse de protecţie a plantelor are următoarele 
obligaţii: 
a) să depună documentaţia în vederea obţinerii certificatului de abilitare import, inclusiv acordul

scris al deţinătorului omologării produsului în România sau a reprezentantului său legal;
b) să anunţe autoritatea emitentă cu privire la orice modificare intervenită în documentaţia depusă

pentru obţinerea certificatului de abilitare import, în termen de maximum 15 zile de la producerea
modificării;

c) să utilizeze certificatul de abilitare import numai în condiţiile şi în scopul pentru care a fost

emis.

Art. 44 Deţinătorul omologării produsului şi importatorul sunt înştiinţati cu privjriif>JS�f lţ" 
J
- ·.f\ ip..> 

I-: .,
. f:i.. ,(. I? \i 

sau neaprobarea certificatului de abilitare import de Autoritate prin structurile e \\t nt �.f�.�'Aii;� ţ 
"' li' ,1...:r, ,,... _, .. ' ,t , ,J.ti

tr 
Art 45 Certificatul de abilitare import se anulează de către Autoritate în următ ··r le sîf��_ţţt' Ji 

..... .., .... � 
a) la verificarea produselor importate se constată că nu corespunde cantita 11aifolio:itaffi\. ,., I •.. __ ,.. ',1, 

documentele care au stat la baza eliberării certificatului de abilitare import; 
I I 

',..;JL7i! ş,ri� 
---



(b) dacă etichetarea şi ambalarea produselor nu respectă legislaţia în vigoare;
c) când se constată că certificatul de abilitare import a fost utilizat în alte scopuri decât cel pentru
care a fost emis;

d) la solicitarea importatorului;

e) când se constată că documentele care au stat la baza eliberării certificatului de abilitare import

sunt false.

Art. 46 În situaţia în care Autoritatea constată că produsele importate sunt neconforme sau ilicite, 
importatorul are obligaţia să neutralizeze produsele suportând costurile aferente acestei acţiuni. 

CAPITOLUL VIII UTILIZAREA ŞI PRESTAREA DE SERVICII CU PRODUSE DE 

PROTECŢIE A PLANTELOR 

Art. 47 Produsul de protecţie a plantelor se utilizează numai în scopurile pentru care a fost 

omologat, cu respectarea dozei, culturii, organismului dăunător şi a timpului de pauză, conform 
instrucţiunilor de utilizare mentionate pe etichetă. 
Art. 48 Utilizatorii profesionişti şi prestatorii de servicii cu produse de protecţie a plantelor au 

obligaţia să completeze la zi, în format scriptic sau electronic, registrul de evidenţă a tratamentelor 

cu produse de protecţie a plantelor. 

Art. 49 Este interzisă aplicarea tratamentelor fitosanitare la plante melifere, cât şi la cele care îşi 
realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada 
înflori tul ui. 
Art. 50 Este interzisă punerea în vânzare a produselor agricole recoltate înainte de expirarea 
timpului de pauză de la ultimul tratament pâna la recoltare, aşa cum este prevăzut pe eticheta 
produsului de protecţie a plantelor. 

Art. 51 (1) Prestatorii de servicii au obligaţia să deţină autorizaţie de prestări de servicii cu produse
de protecţie a plantelor pentru uz profesional şi/sau pentru uz neprofesional. 

(2) Utilizatorii de produse de protecţie a plantelor pentru uz profesional au obligaţia să deţină

autorizaţie de utilizare a produselor de protecţie a plantelor pentru uz profesional.

(3) Este interzisă utilizarea produselor de protecţie a plantelor pentru uz profesional de către
utilizatorii neprofesionişti şi utilizatorii profesionişti neautorizaţi.

(4) Utilizatorii profesionişti neautorizaţi pot utiliza numai produse de protectie a plantelor de uz
neprofesional.

--= -
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b) dispun de o persoană responsabilă care deţine certificat de formare profesională dobândit prin

instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor, pentru activitatea de

utilizator profesionist şi are studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul agricol

cu specializările agricultură şi horticultură sau studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă în

domeniul agricol cu specializările agricultură, horticultură, arhitectură peisagistică, inginerie

economică în agricultură, ingineria şi managementul afacerilor agricole, montanologie şi domeniul

silvic cu specializarea silvicultură;

c) deţin spaţiu de depozitare autorizat pentru produsele de protectie a plantelor;

d) deţin autorizaţie de mediu eliberată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin

structurile teritoriale;

e) deţin contract de prestări servicii cu un operator economic autorizat care colectează deşeuri de

produse şi ambalaje provenite de la produsele de protecţie a plantelor.

Art. 53 Pot obţine autorizaţie de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor pentru uz 

profesional şi/sau pentru uz neprofesional în vederea efectuării tratamentelor fitosanitare în 

vegetaţie, la sămânţă şi depozite de cereale, operatorii economici care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) prin obiectul de activitate precizat în statutul de funcţionare desfăşoară activităţi auxiliare în

producţia vegetală;

b) dispun de o persoană responsabilă care deţine certificat de formare profesională dobândit prin

instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor, pentru activitatea de

utilizator profesionist şi are studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul agricol

cu specializările agricultură şi horticultură sau studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în

domeniul agricol cu specializările agricultură, horticultură, arhitectură peisagistică, inginerie

economică în agricultură, ingineria şi managementul afacerilor agricole, montanologie şi domeniul

silvic cu specializarea silvicultură;

c) deţin spaţiu de depozitare autorizat pentru produsele de protecţie a plantelor;

d) deţin autorizaţie de mediu eliberată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prm

structurile teritoriale;

e) deţin contract de prestări servicii cu un operator economic autorizat care colectează deşeuri şi

ambalaje provenite de la produsele de protecţie a plantelor.

Art. 54 Operatorii economici autorizaţi pentru utilizarea produselor de protecţie a pl�ntffiiim 
. ";��---·;'. - ----r..s ::i 
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Art. 55 ( 1) Produsele de proiecţie a plantelor identificate ca neconforme se retrag de la utilizare la 

data constatării, iar operatorul economic în cauză are obligapa să predea produsele către un 

operator economic autorizat pentru neutralizare. 

(2) Operatorul economic transmite la Autoritate documentul care dovedeşte efectuarea operaţiunii

de neutralizare în termen de maximum 15 zile. 

Art. 56 (I) Prestarea de servicii pentru tratarea seminţelor destinate exportului sau pentru utilizare 

în alt stat membru cu produse de protecţie a plantelor, omologate în ţara de destinaţie, dar 

neomologate în România, se efectuează cu condiţia notificării Autorităţii, cu minimum 15 zile 

înainte de efectuarea tratamentului. 

(2) Notificarea conţine ţara de destinaţie, denumirea comercială a produsului, denumirea

substanţei/substanţelor active şi cantitatea de produs de protecţie a plantelor care urmează să fie

utilizată la tratamentul seminţei şi cantitatea de sămânţă estimată a fi tratată;

(3) Notificarea este însoţită de dovada omologării produsului respectiv în ţara de destinaţie.

(4) Pentru asigurarea trasabilitatii, prestatorul de servicii ţine evidenţa cantităţilor de produse de

protecţie a plantelor utilizate la tratamentul seminţei, precum şi a cantit[1ţilor de seminţe tratate

exportate şi/sau livrate.

(S) Stocurile de produs de protecţie a plantelor neutilizate la tratamentul seminţei se returnează în

maximum 30 zile la furnizor, iar documentul care dovedeşte returnarea se transmite la Autoritate. 

(6) Operatorul economic transmite către Autoritate documentele justificative privind exportul

seminţei tratate.

Art. 57 (1) CirculaJia şi depozitarea seminţei tratate în scopul comercializării către o ţară terţă

sau stat membru UE, cu produse de protecţie a plantelor neomologate în România, dar omologate

în ţara terţă sau statul membru UE se face de către operatorul economic cu notificarea Autorităţii.

(2) Notificarea include informaţii privind denumirea operatorului economic, datele de identificare

ale acestuia, denumirea produsului utilizat la tratarea seminţei, deţinătorul omologării produsului 

şi data la care se efectuează depozitarea seminţelor tratate. 

(3) Autoritatea notifică operatorul economic privind aprobarea sau neaprobarea circulaţiei şi

depozitării seminţei tratate, cerinţele care trebuie respectate pe teritoriul României şi verifică

cantitatea de sămânţă tratată.

(4) La finalizarea circulaţiei şi depozitării seminţei tratate, operatorul economic transmite

documentele justificative la Autoritate. 

Art. 58 În cazul în care operatorul economic menţionat la art. 

destinaţie, este obligat să notifice Autoritatea. 
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Art. 59 Utilizatorul de produse de protecţie a plantelor, persoană fizică neautorizată, poate efectua 

tratamente fitosanitare cu produse de protecţie a plantelor pentru uz profesional numai cu 

prestatorii de servicii cu produse de protecţie a plantelor autorizaţi. 

Art. 60 Persoanele fizice si juridice autorizate în alt stat membru sau ţară terţă care solicită 

desfăşurarea activităţii de utilizare şi prestare de servicii cu produse de protecţie a plantelor pe 

teritoriul României trebuie sit respecte prevederile legislaţiei naţionale. 

Art. 61 (I) Utilizatorii şi prestatorii de servicii cu produse de protecţie a plantelor au obligaţia de 

a preda ambalajele provenite de la produsele de protecţie a plantelor în termen de maximum 90 de 

zile de la golire, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, în baza contractului de prestări 

de servicii. 

(2) Înainte de predarea lor către operator, utilizatorii şi prestatorii de servicii au obligaţia de a clăti

de trei ori ambalajele din plastic, metal sau sticlă, în vederea valorificării acestora prin reciclare.

(3) Utilizatorii de produse de protecţie a plantelor persoane fizice au aceleaşi obligaţii de predare

a ambalajelor triplu clătite către un operator economic autorizat, ca şi persoanele juridice.

Art. 62 Prestatorii de servicii care utilizează produse de protecţie a plantelor şi utilizatorii

profesionişti care înfiinţează culturi agricole cu sămânţă tratată cu produse neomologate au

obligaţia să respecte prevederile autorizaţiilor de urgenţă acordate.

CAPITOLUL IX DEPOZITAREA ÎN SCOPUL FABRICĂRII, REAMBALĂRII,

COMERCIALIZĂRII, UTILIZĂRII ŞI PRESTĂRII DE SERVICII CU PRODUSE DE

PROTECŢIE A PLANTELOR

Art. 63 Produsele de protecţie a plantelor se depozitează în spaţii special amenajate denumite

depozite şi spaţii de depozitare, iar condiţiile de organizare şi funcţionare se reglementează prin

ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 64 Pentru depozitarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor se respectă

următoarele condiţii:

a) în incinta depozitului se intră numai cu echipament individual de protecţie;

b) produsele de protecţie a plantelor pentru uz profesional se ,kpoziteazf1 obligatoriu în spaţii

separate de produsele pentru uz neprofesional, cu acces controlat;

c) seminţele tratate cu produse de protecţie a plantelor se depoziteaLă în acelaşi spaţiu cu produsele

de proteqie a plantelor; .,,...� � 
,, ,n UtftN1 
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CAPITOLUL X SANCŢIUNI 

Art. 65 (I) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la I la 5 ani, fapta de a
comercializa, deţine sau de a utiliza produse de protecţie a plantelor pentru uz profesional de către 
persoane neautorizate. 

(2) Constituie infrac\iune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi,
fapta de a produce, de a deţine sau de a utiliza, precum şi punerea în circulaţie a produselor de
protecţie a plantelor ilicite. Prin punerea în circulaţie a produselor de protecţie a plantelor ilicite
se înţelege oferirea, comercializarea ori deţinerea acestor produse în scopul plasării pe piaţă către
publicul larg.

Art. 66 Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 
încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni şi se sancţionează, după cum urmează: 

a) cu amendă de la 1 O.OOO lei la 15.000 lei în cazul nerespectării prevederilor art. 3 alin. (l ), (2),
(3), (5), (8) şi (9), art. 4 alin. (3), art. 7, art. l 1 alin. (1), art. 14 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 15, art.
16, art. 29, art. 30, art. 34, art. 37 alin. (3) şi (5), art. 42 alin. (4), art. 43 lit. b), art. 47, art. 50, art.

55 alin. (1) şi (2), art. 56, art. 57 alin. (1) şi (4), art. 58, art. 59, art. 62 şi art. 63�
b) cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (2), art.
6, art. 20 alin. (l), (4) şi (6), art. 24, art. 31 alin. (2), art. 37 alin. (l) şi (6), a11. 61 şi art. 64;
c) cu amendă de la 30.000 lei la 35.000 lei în cazul nerespectării prevederilor art. 1 O, art. 22, art.
28 alin. (2), art. 31 alin. (3), art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 46 şi art. 49.
Art. 67 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin normele juridice în vigoare, personalul

Autorităţii, ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române efectuează controale oficiale 
pentru a verifica respectarea prevederilor prezentului act normativ. 

(2) Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 65 alin. (1) şi (2) se face de către personalul
împuternicit al Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 66 se face de către personalul
Autorităţii, iar pentru cele prevăzute la art. 66 lit. a) în cazul nerespectării prevederilor art. 3 alin.
(1), (2), (3) şi (4), art. 5, art. 8, art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (3), art. 29, art. 34, art. 37 alin. (3), art.
55 alin. ( 1) şi art. 59; la art. 66 lit. b) în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (2), art. 19 alin.

(I), (3) şi (5), art. 31 alin. (3), art. 36 alin. {I) şi (6), art. 61 şi art. 64; la art. 66 lit. c) în cazul
nerespectării prevederilor art. I O, art. 22, art. 31 alin. ( 4), art. 38 şi art. 46 şi de către personalul
împuternicit al Ministerului Afacerilor Interne. . :ţ�M�v

l.s
.

(4) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 66 se stabilesc şi se aplică </2.i� .. ra✓ff�:��lo �i
. . . . . I;:; 11,ţ�.{1-_�,�r tJ.: persoane fizice on Jund1ce. � t'tf.\.s•j :·= 
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(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în
actul normativ, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul verbal.

Art. 68 Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL XI AL TE DISPOZIŢII 

Art. 69 Anularea sau suspendarea pe o perioadă cuprinsă între I şi 6 luni a autorizaţiilor prevăzute 
la art. 3 alin. (1 ), se efectuează de către emitent în următoarele situaţii: 
a) în cazul săvârşirii unei infracţiuni;
b) în cazul repetării în decurs de 2 ani a uneia dintre faptele contravenţionale prevăzute la art. 66;

c) când se constată că autorizaţia a fost obţinută pe baza unei informaţii false care a indus în eroare
emitentul.
CAPITOLUL XII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art. 70 Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Autorităţii, în 
termen de maximum 120 de zile de la adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se aprobă 

următoarele: 

a) modelul autorizaţiilor prevăzute la art. 3 alin.(!);
b) condiţiile privind organizarea şi funcţionarea depozitului fitofarmaceutic şi a fitofarmaciei
prevăzute la art. 31 alin. ( 1 );

c) procedura de efectuare a controalelor oficiale şi a altor activităţi oficiale privind fabricarea,
reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea, prestarea de servicii şi depozitarea produselor
de protecţie a plantelor;

d) normele de inspecţie pentru produsele fabricate în vederea exportului, importului şi circulaţiei
intracomunitare a produselor de protecţie a plantelor.
Art. 71 În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a actelor normali ve prevăzute la art. 70,

documentele emise de către Autoritate prin structurile teritoriale în baza prevederilor Ordonanţei

Guvernului nr. 4/1995, Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 şi Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007
se înlocuiesc în funcţie de expirarea perioadei de valabilitate menţionată în cuprinsul acestora.

Art. 72 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele acte
normative: _ _,i\:.9}:.'�N(,q"' 
a) Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercialiLarea şi util" �

ţ
a
J

�
tl �

->:'�-
., .� l'-�' qi '> uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agric \!- ră -t1���ult f; 

cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al Ro -�?J��
J-
,.�ţt.�}�t 

... 'ii 
4 ... 'e,.� 

18 din 30 ianuarie I 995; J,_:!_'_ � •" 
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b) Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor,

precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

592 din 28 august 2007: 

c) capitolul 1 cu exceptia art. 9, art. 29 alin. (I) lit. a) din capitolul III, anexa I din Ordonanţa

Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al 

mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 203/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

590/2007; 

d) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 6/1995 privind stabilirea conţinutului

formularelor-tip-certificate, autorizaţii şi cereri-prevăzute la art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 

4/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/1995; 

e) Legea nr. 180/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru

comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea 

unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 713/2012; 

f) Legea nr. 28/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea

produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative 

din domeniul fitosanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158/2009; 

g) orice alte dispoziţii contrare.

PRIM - MINISTRU 

Nicolae-Ionel CIUCĂ 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, 
utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normutiv 

2.1. Sursa proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ este promovat din iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

2.2. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de 
uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 85/1995 şi Legea nr. 26/2006 şi prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 41 /2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum 
şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, cu modificările şi 
completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 28/2009, Legea nr. 266/2011 şi Legea nr. 180/2012, 
Ordonanţa 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, 
ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din \ări terţe s-au stabilit reglementări în 
domeniul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor pe teritoriul României. 

Actele normative menţionate anterior nu au prevăzute dispoziţii referitoare la controlul efectuat de 
personalul angajat al Autorităţii Naţionale Fitosanitare, prevederile nu se corelează cu cele ale art. 24 
din Regulamentul (UE) nr. 625/20 I 7 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate 
pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi 
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protcqic a plantelor, sancţiunile prevăzute 
nu sunt actualizate, încadrarea produselor de protecţie a plantelor din punct de vedere al toxicităţii nu 
corespunde prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 
1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Având în vedere necesitatea actualizării cadrului juridic în domeniul produselor de protecţie a plantelor 
în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană privind fabricarea, reambalarea, 
importul, comercializarea, utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor pe 
teritoriul României şi luând în considerare: 
- că întârzierile în adoptarea actului normativ în regim de urgenţă au implicaţii directe asupra agriculturii
româneşti şi a autorităţilor competente de control oficial;
- că unele categorii de produse de protecţie a plantelor pot ii utilizale numai de către utilizatorii
profesionişti instruiţi şi certificaţi;
- necesitatea utilizării şi comercializării produselor de proteqic a plantelor în condiţii de siguranţă de
către distribuitorii şi utilizatorii profesionişti; --.--
- necesitatea introducerii unor cerinte specifice pentru reglementarea activită1 ii de util' r,W"- J. • 'w. r' t ., . \ �¾ 
de protecţie a plantelor; , r 9:,::- •ţ�·-�.. '\-
- ne�csitatea reglementării activităţilor de reambalare care nu au fost prevăzute f�r

r
'ctţ�\YJati �

anterioare; \ '.\ �} .::> � - actualizarea activităţii privind importul produselor de protecţie a plantelor; \ \ .>f <:,)� �� 1

- !ipsa unor pre�ede�i p�i�_ind efe:tu��ea control�lu! ofici�l ş! <_l altor activităţi oficiale/(7���i,,s�
- mtroducerea s1mphficarn modahtăţ11 de comercializare ş1 utilizare a produselor de proteclre-a-� telor
cu recizarea pe eticheta produselor a sintagmei "produs de protcqic a plantelor pentru uz profesional", , 

1 





- faptul că aceste elemente vizează activitatea fabricanţilor, reambalatorilor, importatorilor,
comercianţilor, utilizatorilor şi prestatorilor de servicii cu produse de protecţie a plantelor care pot avea
consecinţe negative asupra sănătăţii umane, a mediului şi a culturilor agricole constituie situaţie de
urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

2.3. Schimbări preconizate 
Prin promovarea acestui proiect de act normativ se asigură corelări legislative, creşterea valorilor 
amenzilor, actualizarea condiţiilor de autorizare, clarificarea condiţiilor de fabricare a produselor de 
protecţie a plantelor, reglementarea activităţii de reambalare, actualizarea activităţii privind importul 
produselor de protecţie a plantelor, introducerea utilizării cardului în vederea achiziţionării produselor 
de protecţie a plantelor, inclusiv facilitarea punerii în aplicare a prevederilor legislative de către 
operatorii economici care desfăşoară activităti cu produse de proteqic a plantelor. 
Mai mult, actul normativ interzice comercializarea pe teritoriul României a seminţelor tratate cu produse 
de protecţie a plantelor omologate într-o ţară terţă, dar neomologate în România sau în alt sat membru. 
Totodată, intervenţiile legislative vor asigura modalităţi practice pentru efectuarea controalelor oficiale 
în vederea eliminării riscurilor privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea şi 
prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor, cu accent pe eliminarea riscurilor de 
comercializare şi utilizare a produselor neautorizate, respectiv a comerţului ilicit cu produse de protecţie 
a plantelor. 
Adoptarea de urgenţă a prezentului proiect de act normativ se impune în vederea asigurării cadrului 
legal pentru elaborarea şi adoptarea legislaţiei secundare prevăzute de proiectul de ordonanţă de urgenţă 
prin care vor fi reglementate proceduri aferente, respectiv: 
a) modelul certificatului de abilitare import şi al autorizaţiilor prevăzute în cuprinsul proiectului de act
normativ;
b) condiţiile privind organizarea şi funcţionarea depozitului fitofarmaceutic şi a fitofarmaciei;
c) cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească depozitele şi spatiile de depozitare în vederea utilizării
în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor;
d) procedura de efectuare a controalelor oficiale şi a altor activităţi oficiale privind fabricarea,
reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea, prestarea de servicii şi depozitarea produselor de
protecţie a plantelor;
e) normele de inspectie pentru produsele fabricate în vederea exportului, pentru importul şi circulaţia
intracomunitară a produselor de protecţie a plantelor;
f) cerinţele privind utilizarea cardului la comercializarea produselor de protecţie a plantelor.
În lipsa unei intervenţii legislative privind stabilirea reglementărilor prezentate se poate crea o stare de
incertitudine juridică şi nerespectarea prevederilor legislative europene.
Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectului de ordonanţă de urgenţă se vor realiza de către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară. 

2.4. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urma;;; a intrării în vigoare a actului Inormativ , 
0
ţ..\lA•, 

Preze�ta �rdonanţ� d� urge�ţă r�iveşte interesul public gen�ral şi adoptarea
. 
--���.-�tiJ.o�" �"t. _Ia�ive

astf�l mc�t comerciahzar�a şi_ ut1hzarea P:�dus.elor de protecţie a plantelor pe {�ţft�f�:t;i��.�.- a �i a se
realizeze m acord cu leg1slaţ1a europeana m vigoare. : ":. '';<{f\�1'.\? :; 
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Proiectul facilitează punerea în aplicare a prevederilor legislative de către operat6rir��Rl'\Q'r_!lic1 care 
desfăşoară activităţi cu produse de protecţie a plantelor astfel încât impactul asuprii" sănătăţii J

·�populaţiei să fie minim.
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3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
Nu este cazul. 

3.4. Impactul macroeconomic 
3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici 
Aspectele reglementate de proiectul de act normativ vor avea ca impact evitarea situaţiilor incerte în
ceea ce priveşte comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor, eliminarea unor efecte
nedorite asupra fermierilor şi producţiilor agricole obţinute. 
De asemenea, cadrul de reglementare propus va contribui la reducerea riscului de afectare a siguranţei
alimentare, printr-un flux coerent care asigură autorizări, eliberări de certificate şi controale oficiale
actualizate. 

3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
Nu este cazul. 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul. 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător 
Prevederile propuse au ca scop garantarea faptului că utilizarea şi comercializarea produselor de
protecţie a plantelor nu are efecte nocive asupra mediului şi sănătăţii umane prin reglementări
actualizate privind autorizarea, certificarea la import şi controlul oficial. 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitaliz[irii
Nu este cazul. 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile
Nu este cazul. 

3.9. Alte informaţii
Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pc termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv inform�tţii cu privire la cheltuieli şi 
venituri***) 

Indicatori Anul Următorii patru anicurent 
l 2 3 4 5

4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, - - -
plus/minus, din care: 
a). buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit - - - -

(ii) impozit pe venit
b) bugete locale - - - -

i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

- - - -

i) contribuţii de asigurări 
d) alte tipuri de venituri - - - -
(Se va menţiona natura acestora.)
4.2. Modilicări ale cheltuielilor bugetare, - - - -
plus/minus, din care: 

6

-

-

-

-

-

-

- în mii lei (RON) -

Media pe cinci ani
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a) buget de stat, din acesta:
i) cheltuieli de personal - - - - - -

ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i) cheltuieli de personal - - - - - -
ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i) cheltuieli de personal - - - - - -

ii) bunuri şi servicii
d) alte tipuri de cheltuieli

-- - - -

(Se va menţiona natura acestora.)
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat - - - - - -

b) bugete locale
4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii

- - - - -

cheltuielilor bugetare 
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea - - - - - -

veniturilor bugetare 
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor - - - - - -
bugetare 
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor 
bugetare, a următoarelor documente: 
a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;
b) declaraţie conform dueia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi
priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de 
cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

-

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
IActe normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrririi în vigoare a proiectului de act 

normativ: 
- abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995, cu modificările şi compleH'trile ulterioare;
- abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007, cu modificările şi completf1rile ulterioare;
- abrogarea capitolulului I cu excepţia art. 9, art. 29 alin. (1) lit. a) din capitolul III, anexa I din
Ordonanţa Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor
şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din \ări terţe şi elaborarea
unui nou act normativ
- Ordinul nr. 6/ 1995 privind stabilirea conţinutului formularelor-tip - cerliiicate, autorizaţii şi cereri
prevăzute la art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995;
- Legea nr. 180/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte n , · in
domeniul fitosanitar; , ��

�

* i1P&;,-. 
- Legea nr. 28/2009 p_rivind aprobarea Ordon�nţei Guvern_ului nr. 4_112007 pentru com

.
7-:'c����a . �

produs�lor de pr�tecţ1e a plantelor, precum ş1 pentru modificarea ş1 abrogarea unor act� noWJi;ţ1� d1 · _
domeniul fitosanitar. ·:,,� �1�� i?· �

.. ,\ � .;,- � I� c.,�<:) 
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5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 
asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 
Nu este cazul. 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 
Prin prezentul proiect de act normativ se creează cadrul legal naţional pentru aplicarea prevederilor 
legislaţiei europene, astfel: 
a) Regulamentul (UE) nr. 625/2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate
pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea ş1
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor;
b) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea
pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale
Consiliului;
c) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a
amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Regulamentul (UE) 547/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de etichetare pentru
produsele de protecţie a plantelor;

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
Nu este cazul. 

5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate 
Nu este cazul. 

5.6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate În vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 
Nu este cazul. 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 
�i alte organisme implicate 
ln procesul de elaborare a proiectului de act normativ au avut loc consultări cu reprezentanţi ai 
Asociaţiei Producătorilor de Porumb din România, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din 
România, Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, Alianţa Industriei 
Seminţelor din România şi Asociaţia Industriei de Protecţia Plantelor din România. 
Asociaţia Producătorilor de Porumb din România reprezintă interesele producătorilor de porumb din 
România la nivel naţional şi european, furnizează expertiză tehnică şi comunicare economică şi 
profesională pentru membrii şi organizaţiile profesionale a fermierilor din România. 

__ .....,,.. __ Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România reprezint[\ interesele pr ţ�!Âţţ 
relaţ_iile cu orga��l� �dministraţiei central�, cu �)te asociaţii şi federaţii lf1_( ţ

1'�i� --: ţionale, 
gestionare de pohtic1 şi programe pentru agncultura. 

/ j' •�r.h�1L �� Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal re�ti intt\\i�i?��ră ţJţ resele 
cooperativelor agricole membre în relaţiile cu administraţia publică, autori tă�� tat��jţpl:�s.9� fizice 
sau juridice, publice sau private, organisme naţionale şi internaţionale şi cir-� ... ��\�" ţionale 
echivalente pentru susţinerea şi promovarea principiilor cooperatiste, conlril%]ii�h 4� zvoltarea 
metodelor de ere tere a eficien ei economice. 

s 





Alianţa Industriei Seminţelor din România promovarea şi susţinerea utilizării seminţelor certificate de 
către agricultori, în scopul creşterii producţiei agricole în România. 
Asociaţia Industriei de Protecţia Plantelor din România reprezintă companiile care formulează şi 
reambalează produsele de protecţie a plantelor şi promovează utilizarea responsabilă a acestora în 
contextul agriculturii durabile. 

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale 
Nu este cazul 

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 
normative 
Nu este cazul 

6.5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Tării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ ş1 Departamentul Relaţia cu
Parlamentul.

6.6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7 .1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. Proiectul a fost postat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, www.madr.ro 
în data de ................................. , la secţiunea Proiecte de acte normative. 

7 .2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securitfi\ii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normative 

--

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ se implementează de Ministerul Agriculturii şi DezvolJă�h "" · . prin I 
Autoritatea Naţională Fitosanitară şi Ministerul Afacerilor Interne prin ofiţerii şi 

.
agenţ�}n�

n
�

. 

in / ·c "'fi' .:,, , 

cadrul Poliţiei Române. .'_. .. �
( 

t}�\ifţ·1�) -;�. 
-, -�-"-►'::, 11 .,; '" l },��;;}..ii -

8.2. Alte informaţii 1- · :1 ?-� ;/JNu este cazul. � .. ._j!. * o..� �-
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În acest sens. a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 
fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea şi prestarea de servicii cu 
produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României, pe care îl supunem spre adoptare. 

VICEPRIM - MINISTRU, 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

Sorin Mihai GRINDEANU 

MINISTRUL FINANŢELOR MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI 
PĂDURILOR 

Adrian CÂCIU 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 

Alexandru RAFILA 

MINISTRUL MINISTRUL MUNCII 
ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

Marius-Constantin BUDĂI 

MINISTRUL JUS'ITflEI 

Marian Cătălin PREDOIU 

Barna TĂNCZOS 

MINISTRUL ECONOMIEI 

li'Jorin Marian SPĂTARU 

MINISTRUL AFACERILOR 
INTERNE 

Lucian Nicolae BODE 
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