
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2019 

pentru modibcarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 7 din 

8 august 2019 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, adoptata in 

temeiul art. 1 pet. VIII poz. I din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oflcial al 
Romaniei, Partea I, nr. 667 din 9 august 2019, cu urmatoarea 

modificare:

- La articolul I, pet. 4 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„4. Alineatele (P), - (3^) si (3^) ale articolului 8 se
modifica vor avea urmatoruBm^rins:

«(!’) In cadrul inspectiife§i controalelor prevazute la alin. (1), 
organismele de control trebiMK fa respecte prevederile art. 65 din 

Regulamentul (CE) nr. 889/20'(])EI afeComisiei din 5 septembrie 2008 de
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stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 

Consiliului privind productia ecologica §i etichetarea produselor 

ecologice in ceea ce prive§te productia ecologica, etichetarea §i 
controlul, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr. 250 din 18 septembrie 2008, §i sa se asigure ca analiza probelor 

prelevate se realizeaza in laboratoarele oficiale desemnate conform 

art. 37 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale si alte 

activitati oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislatiei privind 

alimentele si fiirajele, a normelor privind sanatatea si bunastarea 

animalelor, sanatatea plantelor si produsele de protectie a plantelor, de 

modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, 
(CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, 
(UE) nr. 652/2014, (UE) nr. 2016/429 si (UE) nr. 2016/2031 ale 

Parlamentului European si ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) 

nr. 1/2005 si (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului si a Directivelor 

98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE si 2008/120/CE ale 

Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 si (CE) 

nr. 882/2004 ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si a 

Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 
96/23/CE, 96/93/CE si 97/78/CE ale Consiliului si a Deciziei 

nr. 92/438/CEE a Consiliului.

(3^) Pentru analiza probelor prevazute la alin. (U) §i (3^), 
Ministerul Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale desemneaza laboratoarele 

oficiale §i nationale de referin(a cu respectarea obliga(iilor prevazute la 

art. 37 §i art. 100 din Regulamentul (UE) 2017/625, prin ordin al 
ministrului agriculturii §i dezvoltarii rurale.

(3"^) Daca in urma analizelor prevazute la alin. (U) §i (3^) se 

identiflca prezen(a unor substance care nu sunt prevazute in anexele I §i 
II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei §i se constata de catre 

organismele de control ca prezenta substan(elor este determinata de 

contaminari accidental, organismele de control aplica sanc(iunea 

declasarii produsului §i, dupa caz, a terenului, fara a afecta platile
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directe. in ceea ee prive§te pla^ile compensatorii acordate in baza 

masurii 11 - Agricultura ecologica din Programul National de 

Dezvoltare Rurala 2014-2020 se retrage plata pe anul curent daca s-a 

aplicat sanctiunea privind declasarea terenului, dar nu se aplica sanctiuni 

administrative in sensul Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al 

Parlamentului European §i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

fmantarea, gestionarea §i monitorizarea politicii agricole comune §i de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) 

nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 §i (CE) 

nr. 485/2008 ale Consiliului, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013 §i Regulamentului 

delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare 

a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European §i al 
Consiliului in ceea ce prive§te Sistemul Integral de Administrare §i 
Control §i conditiile pentru reluzarea sau retragerea platilor §i pentru 

sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al 

sprijinului pentru dezvoltare rurala §i al ecoconditionalitatii, publicat in 

Jumalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 181 din 20 iunie 2014.
(3^) Contaminare accidentals inseamna orice alterare a 

caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale solului 

§i/sau produselor agroalimentare ecologice, produsa prin accident, avarie 

ori calamitate naturala, fara voia fermiemlui.

(3^) Prin exceptie de la prevederile alin. (3^), in situatia in care 

exists laboratoare oficiale §i nationale de referintS desemnate potrivit 

prevederilor art. 37 §i 100 din Regulamentul (UE) nr. 2017/625, de cStre 

o alts autoritate nationals, §i care pot efectua analiza probelor prevSzute 

la alin. (U) §i (3^), Ministerul Agriculturii §i DezvoltSrii Rurale poate 

incheia protocoale de colaborare cu aceste laboratoare.»”
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.
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