
 
 

  Asociația Forța Fermierilor             contact@fortafermierilor.ro                  0733 528 655 
     

Către: 
 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Domnului PETRE DAEA – Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

Domnului DRAGOȘ COSTIN TELEHUZ – Secretar de stat al Adriculturii și Dezvoltării Rurale 
 
Referitor: Propuneri Proiect OUG privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea și prestarea de servicii cu 
produse de protecție a plantelor pe teritoriul României.  
 

Nr. înregistrare: 190/14.12.2022 

 

 
 

Asociația Forța Fermierilor apreciază efortul depus în ultimele săptămâni pentru transparentizarea 

procesului de actualizare a legislației privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea 

şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României.  

În cadrul întâlnirilor avute la sediul Ministerului Agriculturii apreciem că au fost transmise semnale 

importante din partea tuturor participanților, fiind de salutat deschiderea Ministerului Agriculturii cu privire la 

problemele ridicate în cadrul dezbaterilor.  

Asociația Forța Fermierilor transmite în numele Membrilor săi o serie de propuneri pentru 

completarea/clarificarea prevederilor proiectului de Ordonanţă de urgenţă privind fabricarea, reambalarea, 

importul, comercializarea, utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor pe teritoriul 

României, aflat în dezbatere publică: 

• Propunem eliminarea din cadrul proiectului a formulării ”produse fitosanitare de uz profesional” și 

înlocuirea acestei sintagme cu ”produse fitosanitare cu regim special”. Considerăm că în acest fel 

cadrul legislativ va servi în mod corect, obiectiv, interesului de a proteja sănătatea utilizatorilor de 

produse de protecție a plantelor care sunt vizate de un regim special pentru comercializare, 

distribuție, achiziție, depozitare și aplicare.    

• Solicităm ca în textul actului normativ să fie stipulată explicit obligația Ministerului Agriculturii de a 

publica, în cadrul unui ordin de ministru, lista produselor fitosanitare cu regim special. Prin 

publicarea în Monitorul Oficial a acestei liste (cu actualizarea ei periodică), considerăm că accesul 

la această informație va fi asigurat pentru fiecare cetățean al țării care poate verifica în orice 

moment, dintr-o sursă oficială, care sunt produsele vizate de regimul special reglementat.  

• Solicităm eliminarea articolului 34 din cadrul proiectului de act normativ, cu referire la interzicerea 

comercializării în fitofarmacii a produselor fitosanitare ce depășesc cantitatea de 1 litru sau 1 

kilogram. În niciun moment din cadrul dezbaterilor nu a fost oferită o motivare obiectivă pentru 

restricționarea comercializării în fitofarmacii a produselor ambalate în cantități de peste 1 litru sau 1 

kilogram. Menționăm că această prevedere contravine legislației privind concurența, limitează și 

blochează activitatea unor producători agricoli – persoane fizice și juridice – în zone în care 

distribuitorii de inputuri agricole refuză să facă livrări din cauza distanței, a cantității minime 

achiziționate sau a lipsei unui istoric de client. 
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• Susținem introducerea unei prevederi care să interzică și să sancționeze comercializarea, la nivelul 

farmaciilor, a produselor fitosanitare desigilate și a produselor fitosanitare care nu sunt ambalate în 

ambalajul original sau conform cerințelor producătorului.  

• Cu privire la prevederile referitoare la posibilitatea de prelungire a termenului de valabilitate pentru 

produsele fitosanitare peste termenul dat de producător, menționăm că am luat act de comunicarea 

făcută de către reprezentanții MADR în cadrul consultărilor, respectiv că articolele în cauză vor 

suferi modificări. Așteptăm propunerea din partea Ministerului, urmând ca ulterior să consultăm 

Membri AFF pentru a reveni cu un punct de vedere pe noua formulare.  

 

 
Cu stimă, 

 
Vlad Macovei 

Președinte Asociația FORȚA FERMIERILOR 

Tel. 0727.722.606 
__________________________ 

 

Asociația Forța Fermierilor este o organizație profesională legal constituită și care reprezintă interesele tuturor categoriilor de producători 
agroalimentari din România, indiferent de mărime, sector sau regiune. AFF se luptă pentru drepturile și interesele legitime a 20.000 de membri 

înscriși direct sau care fac parte din organizații afiliate la Asociația Forța Fermierilor. AFF acordă gratuit membrilor consultanță juridică și 
pentru accesarea fondurilor europene, precum și suport mediatic și de petiționare pentru toate problemele sesizate de către membri. AFF este 
partener de dialog instituțional al autorităților publice centrale și locale, pentru atingerea obiectivului membrilor noștri de a pune agricultura 

în ofensivă. 


