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ORDIN nr. 78 din 7 aprilie 2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010
privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a
recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile
interprofesionale pentru produsele agroalimentare
Văzând referatele de aprobare nr. 70.623 din 7 aprilie 2011 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal şi nr.
95.260 din 7 aprilie 2011 al Direcţiei generale politici în zootehnie şi industria alimentară,
în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor
interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009, şi ale art. 10
din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale
pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi
retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului
pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere,
monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii
pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 412 din 21 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Conducerea Comitetului este asigurată de un coordonator, care este ales cu majoritate de voturi în prima
şedinţă de lucru. Coordonatorul desemnează un locţiitor al acestuia."
2.La articolul 1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Membrii Comitetului şi secretariatul acestuia semnează declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate."
3.La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Comitetul are următoarele atribuţii:
a) primeşte şi înregistrează cererea de recunoaştere în Registrul OIPA;
b) analizează documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind
organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea
criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a
acestora, precum şi delegarea de atribuţii;
c) verifică respectarea criteriilor de reprezentativitate conform art. 4 şi a prevederilor art. 5 şi 6 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.068/2009;
d) verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind
înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr.
29/2009;
e) elaborează rapoarte de analiză a cererilor de recunoaştere;
f) monitorizează OIPA pentru respectarea condiţiilor de recunoaştere;
g) verifică îndeplinirea condiţiilor legale privind delegarea de atribuţii;
h) elaborează un raport anual de monitorizare a activităţilor desfăşurate de OIPA conţinând observaţii şi
recomandări, pe care îl înaintează ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi OIPA;
i) primeşte şi verifică raportul anual al activităţilor desfăşurate de OIPA în privinţa respectării acordurilor
interprofesionale şi a îndeplinirii obiectivelor stabilite;
j) analizează oportunitatea şi necesitatea solicitărilor OIPA privind extinderea acordurilor interprofesionale,
deciziilor sau a practicilor concertate asupra operatorilor din filiera de produs agroalimentar şi face propuneri în
acest sens;
k) aprobă/respinge solicitarea privind delegarea de atribuţii către OIPA conform art. 14 din Hotărârea Guvernului
nr. 1.068/2009;
l) notifică OIPAÎn cazurile în care aceasta se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.068/2009;
m) completează şi actualizează Registrul OIPA;
n) face publice şedinţele de lucru cu minimum 5 zile înainte;
o) poate participa, în calitate de observator, la şedinţele adunărilor generale ale OIPA;
p) iniţiază proiecte de ordin privind recunoaşterea sau retragerea recunoaşterii OIPA;

q) convoacă ori de câte ori este nevoie reprezentanţii din filiera produselor agroalimentare care au calitatea de
observatori în Comitetul OIPA;
r) consultă OIPAÎn privinţa definirii, orientării şi reglementării politicilor de filieră;
s) face raportările obligatorii la Comisia Europeană;
t) propune ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale retragerea recunoaşterii OIPA, potrivit art. 16 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.068/2009."
4.La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) în exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul este sprijinit de specialişti din cadrul direcţiilor de specialitate din
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."
5.La articolul 2 alineatul (2), literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) aprobă programul de activitate al Comitetului, asigură coordonarea activităţii între şedinţe şi în cadrul
şedinţelor de lucru;
g) decide asupra participării unor specialişti cu rol consultativ din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la şedinţele Comitetului, în funcţie de problemele specifice dezbătute;"
6.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Pentru a fi recunoscute, OIPA depun la registratura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o cerere de
recunoaştere, însoţită de documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.
(2) Cererea de recunoaştere, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), se primeşte de secretariatul
Comitetului, care o înscrie în Registrul OIPAÎn 3 zile lucrătoare."
7.La articolul 4, alineatul (1) se abrogă.
8.La articolul 4, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Decizia de recunoaştere, organizaţiile profesionale membre ale OIPA şi criteriile de reprezentativitate
îndeplinite de aceasta se înscriu în Registrul OIPA.
(4) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei de acordare a recunoaşterii, persoanele
interesate pot depune contestaţii la secretariatul Comitetului, argumentate prin documente doveditoare, la care
vor primi răspuns în termen de 15 zile lucrătoare."
9.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
Până la data de 31 mai a fiecărui an Comitetul întocmeşte un raport anual de monitorizare cu observaţii şi
recomandări pentru fiecare OIPA, conform art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009, pe care îl
transmite conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi OIPA respective."
10.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
În activitatea de monitorizare şi control Comitetul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) verifică dacă OIPA respectă criteriile de reprezentativitate prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.
1.068/2009 şi solicită OIPA documente în acest sens;
b) verifică OIPA în privinţa respectării acordurilor interprofesionale şi a îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 6
alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;
c) verifică modul în care OIPA îndeplineşte atribuţiile ce i-au fost delegate, conform art. 14 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.068/2009 şi solicită documente în acest sens;
d) monitorizează respectarea acordurilor interprofesionale pentru care a fost extinsă obligativitatea, conform art.
7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;
e) solicită OIPA orice alte documente relevante din care să rezulte activităţile desfăşurate şi respectarea
condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009."
11.Anexa nr. 3 "Registrul OIPA" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

ANEXĂ:
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