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HOTĂRÂRE nr. 230 din 16 martie 2011
privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru
semănat
Având în vedere prevederile art. 157 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii
specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria L nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi
prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 507/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a
pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru fibre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L
nr. 149 din 7 iunie 2008,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Importurile prevăzute la art. 157 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din
22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice
referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările
ulterioare, se realizează numai în baza licenţelor de import emise de autorităţile competente din statele
membre ale Uniunii Europene.
(2)Pentru România, autoritatea competentă responsabilă cu emiterea licenţei de import este Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, iar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea
competentă responsabilă cu emiterea autorizaţiei de importator, colaborarea cu autorităţile competente
din celelalte state membre în ceea ce priveşte utilizarea seminţelor de cânepă importată şi transmiterea
la Comisia Europeană a comunicărilor prevăzute la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 507/2008 al
Comisiei din 6 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al
Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru fibre.
Art. 2
Seminţele de cânepă, altele decât cele pentru semănat, încadrate la codul NC 1207 99 91, pot fi
importate numai de către importatori autorizaţi.
Art. 3
(1)Autorizaţia de importator se emite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi are rolul de a
oferi suficiente asigurări că seminţele de cânepă importate sub acest regim parcurg una dintre
următoarele proceduri, după caz:
a)plasarea în condiţii care exclud utilizarea în scopul însămânţării;
b)amestecarea cu seminţe, altele decât de cânepă, pentru hrana animalelor, procentul de seminţe de
cânepă fiind de maximum 15% din amestec şi, în cazuri excepţionale, de maximum 25% la solicitarea
însoţită de o justificare din partea importatorului autorizat adresată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale;
c)reexportarea într-o ţară necomunitară.
(2)Modelul autorizaţiei de importator este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 4
(1)Autorizaţia de importator se acordă operatorilor economici pe bază de cerere-tip, al cărei model este
prevăzut în anexa nr. 2, care se depune la biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, însoţită de următoarele documente:
a)certificatul de înregistrare la registrul comerţului, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
b)angajament, care, în funcţie de procedurile pe care le parcurge cantitatea de seminţe de cânepă
importate, cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea şi adresa operatorului economic, respectiv adresa punctului de lucru unde se desfăşoară
operaţiunea de transformare a seminţelor;
- produsul importat, respectiv: seminţe de cânepă încadrate la codul NC 1207 99 91, genul/specia,
cantitatea (kg);

- descrierea operaţiunii de transformare la care este supusă sămânţa, produsul finit care rezultă în urma
procesării, subprodusele rezultate, cantitatea şi destinaţia pentru fiecare dintre acestea;
- contractul de prestări servicii cu operatorul care efectuează operaţiunea de transformare, după caz, ca
anexă la angajament;
- calendarul desfăşurării operaţiunii de transformare a seminţelor astfel încât, într-o perioadă de până la
12 luni de la data emiterii licenţei de import de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
întreaga cantitate de sămânţă importată să fie supusă transformării;
- documente justificative emise de operatorul care realizează operaţiunea de transformare, din care să
rezulte cantitatea de sămânţă de cânepă supusă operaţiunii de transformare şi cantitatea de produs finit
rezultat, denumite note de consum;
- documente justificative din care să rezulte că seminţele de cânepă importate au fost amestecate cu alte
seminţe în procentele menţionate la art. 3 alin. (1) lit. b) şi au fost livrate pentru hrana animalelor, după
caz;
- documente justificative din care să rezulte că seminţele de cânepă importate au fost reexportate într-o
ţară necomunitară, după caz.
(2)Autorizaţia pentru import de seminţe de cânepă, altele decât cele pentru semănat, se emite în termen
de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei prevăzute la alin. (1) şi este valabilă un an de la
data emiterii.
Art. 5
În cazul în care o parte din seminţele de cânepă pentru care s-a emis licenţa nu a fost supusă
operaţiunilor menţionate în angajament în intervalul de timp de 12 luni de la data emiterii licenţei de
import, la solicitarea justificată a importatorului autorizat, adresată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, aceasta poate să prelungească perioada de timp iniţială cu una sau două perioade de câte 6
luni.
Art. 6
(1)Importatorii autorizaţi care au efectuat importuri de seminţe de cânepă, altele decât cele pentru
semănat, încadrate la codul NC 1207 99 91, în baza licenţelor de import, raportează lunar, până la data
de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale operaţiunile
efectuate, indicând:
a)numele, adresa completă, punctul de lucru, numărul autorizaţiei de importator, semnătura şi ştampila;
b)descrierea operaţiunii efectuate, cu precizarea denumirii şi adresei complete a operatorului care a
realizat transformarea şi data la care a avut loc operaţiunea;
c)cantitatea în kilograme de seminţe care au fost supuse operaţiunii respective, cantitatea de produs finit
şi de subproduse, rezultate;
d)situaţia recapitulativă privind cantităţile de seminţe de cânepă utilizate, modul de utilizare, situaţia
stocului.
(2)Raportările lunare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însoţite, în funcţie de operaţiunea realizată, de:
a)documente justificative emise de operatorul care realizează operaţiunea de transformare din care să
rezulte cantitatea de sămânţă de cânepă supusă operaţiunii de transformare, şi cantitatea de produs finit
şi subproduse rezultate, denumite note de consum;
b)documente justificative din care să rezulte că seminţele de cânepă importate au fost amestecate cu
alte seminţe în procentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi au fost livrate pentru hrana animalelor,
după caz;
c)documente justificative din care să rezulte că seminţele de cânepă importate au fost reexportate într-o
ţară necomunitară, după caz.
Art. 7
Importatorii autorizaţi pentru importul de seminţe de cânepă, altele decât cele pentru semănat, încadrate
la codul NC 1207 99 91, au următoarele obligaţii:
a)să respecte angajamentele privind procedurile la care va fi supusă cantitatea de seminţe de cânepă
importată;
b)să anunţe autoritatea emitentă cu privire la orice modificare intervenită în documentaţia depusă pentru
obţinerea autorizaţiei pentru import de seminţe de cânepă, altele decât cele destinate pentru semănat, în
termen de maximum 24 de ore de la producerea modificării;
c)să se supună tuturor controalelor din partea inspectorilor cu atribuţii în acest sens din cadrul direcţiilor
pentru agricultură judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti şi să prezinte documentele justificative
solicitate;

d)să întreprindă, în maximum 15 zile de la constatare, acţiunile indicate de organele de control pentru
asigurarea conformităţii cu prevederile prezentei hotărâri şi să prezinte Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale dovezi în acest sens.
Art. 8
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică periodic la importatorii autorizaţi şi, după caz, la
operatorii care realizează transformarea seminţelor importate modul de respectare a condiţiilor care au
dus la acordarea autorizaţiilor de importator, precum şi operaţiunile efectuate.
Art. 9
(1)Autorizaţia de importator se anulează de către autoritatea emitentă în următoarele situaţii:
a)la solicitarea importatorului;
b)dacă se constată, în mod repetat, nerespectarea de către importatorul autorizat a prevederilor
prezentei hotărâri.
(2)În situaţia anulării autorizaţiei:
a)dacă importul nu s-a realizat integral, licenţa de import nu mai poate fi utilizată, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură anulând licenţa de import ca urmare a notificării transmise de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în acest sens;
b)dacă importul s-a realizat integral, de la data anulării autorizaţiei de importator cantităţile de seminţe
vor fi utilizate numai conform angajamentului asumat, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) sau condiţiilor
speciale impuse de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la epuizarea cantităţilor respective
de seminţe.
Art. 10
(1)Nerespectarea prevederilor art. 6 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei
la 50.000 lei.
(2)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele
împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(3)Dispoziţiile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
ANEXA Nr. 1:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI ÎN SECTORUL VEGETAL
Nr. ..................... din .................................................
AUTORIZAŢIE DE IMPORTATOR
- model Se autorizează operatorul economic ................................., cu sediul în localitatea ...........................,str.
............................nr. ......., înregistrat la registrul comerţului cu certificatul de înregistrare ...........,pentru a
efectua import de seminţe de cânepă, altele decât cele destinate pentru semănat, încadrate la codul NC
1207 99 91, astfel:
- cantitate (kg) .....................;
- ţara din care se face importul .............................;
- punctul vamal prin care se face importul ..............................................;
- operaţiuni la care vor fi supuse seminţele de cânepă importate ..................................

S-a eliberat prezenta autorizaţie pentru a fi utilizată la eliberarea licenţei de import de către Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 507/2008 al Comisiei din
6 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru fibre.
Director general,
...........................
ANEXA Nr. 2:
Societatea Comercială (Firma) .......................
Localitatea ......................................................
Judeţul (sectorul) ...........................................
Str. ..................................................... nr. ......
Telefon ................................ Fax ..................
Înregistrată la registrul comerţului cu nr. .......
Codul fiscal ...................................................
CERERE-TIP PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE IMPORTATOR
- model Subsemnatul/a ..............................., domiciliat/ă în ..............................., str. ................................ nr. .......,
sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ........................................., tel. ...................., act de identitate ..........
seria ......... nr. ........., CNP ......................, în calitate de*) ........................ pentru firma ................, cod
unic de înregistrare .............., cu sediul în: localitatea ..................., str. ..................... nr. ......, bl. ....., sc.
...., ap. ... Judeţul/sectorul .............., cod poştal .........., tel. ............, fax ..........., e-mail ............., pe baza
angajamentului şi a documentelor anexate, solicit eliberarea autorizaţiei de importator pentru seminţe de
cânepă, altele decât cele pentru semănat, încadrate la codul NC 1207 99 91, după cum urmează:
genul/specia, cantitatea (kg) .................,
ţara de origine a seminţelor/ţara din care se face importul ..........................,
punctul vamal prin care se face importul ..................................,
operaţiunea la care vor fi supuse seminţele de cânepă importate ..............................
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere
exactitatea datelor prezentate.
Data ....................
Semnătura/Ştampila ........................
___
*
) Se completează cu calitatea pe care o deţine solicitantul (asociat, fondator, administrator, reprezentant
etc.).
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