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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2019 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 

8 august 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, adoptată în 

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

Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 667 din 9 august 2019, cu următoarea 

modificare:

- La articolul I, pct. 4 se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„4. Alineatele (1^), (3^) ~ (3^) şi (3^) ale articolului 8 se 

modifică şi vor avea următorul cuprins:
- /V

«(L) In cadrul inspecţiilor şi controalelor prevăzute la alin. (1), 
organismele de control trebuie să respecte prevederile art. 65 din 

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de
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stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor 

ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi 
controlul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr. 250 din 18 septembrie 2008, şi să se asigure că analiza probelor 

prelevate se realizează în laboratoarele oficiale desemnate conform 

art. 37 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 15 martie 2017 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 protecţie 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 şi (UE) nr. 2016/2031 ale 

Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) 

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

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

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

nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi 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. 92/43 8/CEE a Consiliului.

(3^) Pentru analiza probelor prevăzute la alin. (U) şi (3^), 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desemnează laboratoarele 

oficiale şi naţionale de referinţă cu respectarea obligaţiilor prevăzute la 

art. 37 şi art. 100 din Regulamentul (UE) 2017/625, prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3"^) Dacă în urma analizelor prevăzute la alin. (U) şi (3^) se 

identifică prezenţa unor substanţe care nu sunt prevăzute în anexele I şi 
II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei şi se constată de către 

organismele de control că prezenţa substanţelor este determinată de 

contaminări accidentale, organismele de control aplică sancţiunea 

declasării produsului şi, după caz, a terenului, fără a afecta plăţile
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directe. In ceea ce priveşte plăţile compensatorii acordate în baza 

măsurii 11 Agricultura ecologică din Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 se retrage plata pe anul curent dacă s-a 

aplicat sancţiunea privind declasarea terenului, dar nu se aplică sancţiuni 

administrative în. sensul Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi 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 şi (CE) 

nr. 485/2008 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

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

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

a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi 
Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru 

sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al 
sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 181 din 20 iunie 2014.
(3^) Contaminare accidentală înseamnă orice alterare a

caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale solului 

şi/sau produselor agroalimentare ecologice, produsă prin accident, avarie 

ori calamitate naturală, fără voia fermierului.

(3^) Prin excepţie de la prevederile alin. (3^), în situaţia în care 

există laboratoare oficiale şi naţionale de referinţă desemnate potrivit 

prevederilor art. 37 şi 100 din Regulamentul (UE) nr. 2017/625, de către 

o altă autoritate naţională, şi care pot efectua analiza probelor prevăzute 

la alin. (U) şi (3^), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate 

încheia protocoale de colaborare cu aceste laboratoare.»”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor ort 75 şi ale art 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată.
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