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In conformitate cu prevederile art.70 din RegulamentuI Senatului, republicat, cu 

modificarile §\ completarile ulterioare, Comisia pentru agricultura, Industrie alimentara §i 
dezvoltare rurala §i Comisia economica, industrii §i servicii, prin adresa L619/2020, au fost 
sesizate, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun, asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea si compietarea Legii viei si vinului Tn sistemui 
organizarii comune a pietei vitivinicole nr.164/2015.

Initiator!: Dirzu loan - deputat PSD; Movila Petru - deputat PMP; Stanescu 

Alexandru - deputat PSD.
Propunere legislativa are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea Legii 

viei §i vinului m sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificarile 

ulterioare, in sensul infiintarii Institutului de promovare a vinului romanesc Tn subordinea 

Oficiului National al Viei si Produseior Vitivinicole. De asemenea, se dore§te instituirea unor 
masuri privind salarizarea personalului Tncadrat la Oficiul National al Viei §i Produseior 
Vitivinicole, precum §i pentru functionarea optima a Bancii de date analitice a Romaniei din 

domeniul vitivinicol.
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i pia^a de capital transmis 

avfz- NEG-ATIV.... ....... -... -....-...-........ .......... ....—............ .................. ..... ..............

Consiliul Legislativ a transmis aviz FAVORABIL, cu observatii si propuneri.
Consiliul Economic §i Social a transmis aviz FAVORABIL.
in cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente care, supuse votului, au fost 

MQptate §i_se regasesc-io.Anexa-ce-face-parte integranta-din-prezenttrt raport:------------- ----
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Parlamentul Romaniei 
Senat

La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, din partea Guvernului, domnul 
Dorin Dusa, director general al Oficiului National al Viei §i Produselor Vitivinicole §i domnul 
Anton Giminadis - director al Oficiului.

in §edintele din 19.10.2020 si 26.10.2020, membrii celor doua comisii au hotarat, cu 

majoritate de voturi, sa adopte un raport comun de admitere cu amendamente admise 

cuprinse in anexa la prezentui raport comun.
Comisiile supun spre dezbatere si adoptare, plenului Senatului, raportui comun de 

admitere cu amendamente admise Si Propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii viei si vinului Tn sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole 

nr.164/2015.
In raport cu obiectui de reglementare, propunerea legislativa face parte din categbria 

legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) din 

Constitute.

Potrivit prevederilor ai1.75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata si ale art.92 

alin. (7) din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, SenatuI este prima camera 

sesizata.

pre^d/i^e, ^ P^E^EDil^TB, I

Senator S Senator ZAivil4R-|^niel-(^taIin
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ANEXA la Raportul comun Nr. XXni/ /26.10.2020
Nr. XX/611/26.10.2020

Comisia pentru agricultura, Industrie alimentara §i dezvoltare rurala 
Comisia economica, industrii §i servicii

AMENDAMENTE ADMISE
la propunerea legislativa pentru modificarea Si completarea Legii viei Si vinului m sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole

nr.164/2015

- L619/2020 -

Amendamente admiseText propunere legislativa ObservatiiNr.
Crt.

Amendamente de tehnica 
legislativa admise cu majoritate 
de voturi, ca urmare a preluarii 
observatiilor din avizul 
Consiliului Legislativ, pentru a se 
asigura o succesiune logica Si 
corecta a ideilor in cuprinsul 
actului normativ de baza.

1.
La punctul 1 al articolului unic, dispozitia 
de completare se reformuleaza Si va avea 
urmatorul cuprins:

1. Dupa articolul 31, se introduce un nou 
articol, art.3l\ cu urmatorul cuprins:

1. Dupa articolul 26, se introduce un nou 
articol, art.26^, cu urmatorul cuprins:

Art. 31^ Art.26^

(1)1 Pentru monitorizarea aplicarii legisla(iei 
europene §i na(ionale in domeniul vitivinicol 
saujin scopuri statistice §i/sau §tiin(ifice, se 
infiinteaza Banca de date analitice care 
cuprinde rezultatele analizelor fizico-chimice §i 
izotopice ale probelor de vin recoltate anual.

Institu(ia responsabila cu gestionarea §i 
actualizarea datelor din Banca de date analitice

(1) Pentru monitorizarea aplicarii legisla(iei 
europene §i nationale in domeniul vitivinicol 
sau in scopuri statistice §i/sau §tiin(ifice, se 
infiinteaza Banca de date analitice care 
cuprinde rezultatele analizelor fizico-chimice 
§i izotopice ale probelor de vin recoltate anual.

Institutia responsabila cu gestionarea §i 
actualizarea datelor din Banca de date 
analitice a Romaniei este Laboratorul Central 
pentru Controlul Calitatii §i Igienei Vinului - 
Valea Calugareasca.

Modul de gestionare §i actualizarea 
datelor din cadrul Bancii de date analitice a 
Romaniei se stabilesc prin ordinul Autoritatii.

(2) (2)

a Romaniei este Laboratorul Central pentru 
Controlul Calitatii §i Igienei Vinului - Valea 
Calugareasca.

Modul de gestionare §i actualizarea 
datelor din cadrul Bancii de date analitice a
(3) (3)

Romaniei se stabilesc prin ordinul Autorita(ii.
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2. Punctul 2 se modifica Si va avea urmatorul 
cuprins:

2. Dupa articolul 55, se introduc doua noi 
articole, art.55^ §i 55^, cu urmatorul cuprins:

2. Dupa articolul 56, se introduc doua noi 
articole, art.57 58, cu urmatorul cuprins:

Art. 55^»
(1) in scopul promovarii vinului romanesc cu 
DOC, IG §i varietal in plan national §i 
intemaiional se infiinieaza "Institutul de 
promovare a vinului romanesc", ca institu^ie de 
drept public §i de utilitate publica, cu 
persSonalitate juridica, in subordinea 
O.N.V.P.V.
(2) Sediul "Institutului de promovare a vinului 
romanesc" este in municipiul Bucure§ti, 
§oseaua lancului nr. 49, sectorul 2.
(3) Finantarea institutului se realizeaza din 
venituri proprii §i surse din bugetul O.N.V.P.V.
(4) Veniturile proprii provin din:

Art. 57
(1) in scopul promo varii vinului romanesc cu 
DOC, IG §i varietal in plan national §i 
intema|ional se infiinieaza "Institutul de 
promovare a vinului romanesc", ca institutie 
de drept public §i de utilitate publica, cu 
personalitate juridica, in subordinea 
O.N.V.P.V.
(2) Sediul "Institutului de promovare a vinului 
romanesc" este in municipiul Bucure§ti, 
§oseaua lancului nr. 49, sectorul 2.
(3) Finanlarea institutului se realizeaza din 
venituri proprii §i surse din bugetul 
O.N.V.P.V.
(4) Veniturile proprii provin din:

sponsorizari;
dona^ii;
prestari de servicii;
contracte de finanlare, incheiate pe perioade 
multianuale, pentru realizarea programelor de 
promovare a sectorului vitivinicol romanesc; 
contracte de parteneriat public-privat; 
alte venituri, potrivit legii.

sponsorizari;
dona^ii;
prestari de servicii;
contracte de fman^are, incheiate pe perioade 
multianuale, pentru realizarea programelor de 
promovare a sectorului vitivinicol romanesc; 
contracte de parteneriat public-privat; 
alte venituri, potrivit legii.
(5) Regulamentul de organizare §i funclionare, 
atribuliile corespunzatoare 
obiectului de activitate al institutului §i 
structura organizatorica vor fi stabilite prin 
hotarare a Guvemului, iniliata de Ministerul

(5) Regulamentul de organizare §i func^ionare, 
atribu^iile corespunzatoare 
obiectului de activitate al institutului §i 
structura organizatorica vor fi stabilite prin 
hotarare a Guvemului, inifiata de Ministerul
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Agriculturii §i Dezvoltarii RuraleAgriculturii §i Dezvoltarii Rurale, in
termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare 
a prezentei legi.
(6) Patrimoniul institutului este alcatuit din 
bunuri mobile §i imobile dobandite cu titlu de 
proprietate, dona^ii sau bunuri imobile aflate in 
proprietatea publica sau privata a statului §i 
date in administrare sau in folosinia, in 
conditiile legii.

Numarul de posturi aprobate pentru 
"Institutul de promovare a vinului romanesc" 
este de minimum 7.
(8) Personalul institutului este personal 
contractual §i va fi salarizat conform Anexei nr. 
VII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, cu modificarile §i completarile 
ulterioare.
(9) in termen de maximum 30 de zile de la 
data intrarii in vigoare a hotararii Guvemului 
prevazuta la alin. (5), O.N.V.P.V. ini^iaza 
procedurile de ocupare a posturilor aprobate 
pentru "Institutul de promovare a vinului 
romanesc", cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare.

Patrimoniul institutului este alcatuit 
din bunuri mobile §i imobile dobandite cu titlu 
de proprietate, dona^ii sau bunuri imobile 
aflate in proprietatea publica sau privata a 
statului §i date in administrare sau in folosin^a, 
in condi^iile legii.

Numarul de posturi aprobate pentru 
"Institutul de promovare a vinului romanesc" 
este de minimum 7.

Personalul institutului este personal 
contractual §i va fi salarizat conform Anexei 
nr. VII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, cu modificarile §i completarile 
ulterioare.

(6)

(7)
(7)

(8)

Textul alin. (9) este preluat la 
Art.III

(9) se elimina

Art. 55^ Art. 58

(1) Prin derogare de la prevederile Legii-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, personalul O.N.V.P.V. 
§i cel al "Institutului de promovare a vinului 
rom&iesc" beneficiaza lunar de stimulente 
salariale in cuantum de pana la 90% din

(1) Prin derogare de la prevederile Legii-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, personalul O.N.V.P.V. 
§i cel al "Institutului de promovare a vinului 
romanesc" beneficiaza lunar de stimulente 
salariale in cuantum de pana la 90% din salariul
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de baza al personalului incadrat, in limitele 
bugetului de venituri §i cheltuieli.
(2) jCriteriile de acordare a stimulentelor vor fi 
stabilite prin ordinal ministrului agriculturii §i 
dezvoltarii rurale."

salariul de baza al personalului incadrat, in 
limitele bugetului de venituri §i cheltuieli.
(2) Criteriile de acordare a stimulentelor vor fi 
stabilite prin ordinal ministrului agriculturii §i 
dezvoltarii rurale."

Se introduc doua noi articole, Art. II 
Art.in, care vor avea urmatorul cuprins:

Art. II. - In termen de 30 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Agriculturii §i Dezvoltarii 
Rurale va elabora hotararea prevazuta la 
art.57 alin.(5) din Legea viei §i vinului in 
sistemul organizarii comune a piefei 
vitivinicole nr.164/2015, cu modificarile 
ulterioare, astfel cum a fost modificata §i 
completata prin prezenta lege.

Art. Ill - in termen de maximum 30 de zile 
de la data intrarii in vigoare a hotararii 
Guvernului prevazuta la alin. (5), 
O.N.V.P.V. inifiaza procedurile de ocupare 
a posturilor aprobate pentru "Institutul de 
promovare a vinului romanesc", cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare.

3.

i
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