GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor
Regulamentului (CE) 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 2, alin. (4) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificările și completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 38/2001,
având în vedere prevederile art. 23 și 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 2092/91, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 189/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
în baza art. 91, paragraful (3) al Regulamentului (CE) 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și
etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 250/2008, cu modificările și completările
ulterioare;
în baza art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana
pentru animale și produse alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 191/2004, cu modificările și completările
ulterioare;
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Prezenta hotărâre creează cadrul instituţional pentru stabilirea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
în sectorul de agricultură ecologică, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al
Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1) Constituie contravenții următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât,
potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
a) folosirea frauduloasă a termenilor de ”ecologic”, ”biologic”, ”organic” sau a abrevierilor acestora,
precum ”bio”, ”eco”, ca mărci comerciale sau practici de utilizare în producția, procesarea, ambalarea,
transportul, depozitarea și distribuția produselor, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare
și documentele comerciale, care pot induce în eroare consumatorul și care nu sunt obținute în
conformitate cu regulile de producție ecologică;
b) nerespectarea de către operatori, a regulilor privind producția, procesarea, ambalarea, transportul,
depozitarea, distribuția și importul din țări terțe al produselor ecologice, prevăzute în legislația
națională și Uniunii Europene în vigoare;
c) lipsa documentelor operatorului, inclusiv documente de evidenţă a producțiilor, tranzacţiilor şi a
stocurilor de produse ecologice, prin care se poate identifica trasabilitatea produsului în toate etapele
de producție, procesare și distribuție;

d) refuzul operatorului de a permite accesul inspectorilor desemnați de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, în incinta unității, precum și refuzul de a prezenta documentele şi evidenţele
prevăzute la lit. (c).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. 1) se sancţionează după cum urmează:
a) faptele prevăzute la lit. (a), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;
b) faptele prevăzute la lit. (b), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
c) faptele prevăzute la lit. (c), cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei;
d) faptele prevăzute la lit. (d), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.
Art. 3
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor la operatorii din sistemul de agricultură ecologică
se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice din
cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.
Art. 4
Contravenientului căruia i se aplică sancțiunea prevăzută la art. 2, alin. (2) lit. a), pentru săvârșirea
faptelor prevăzute la art. 2, alin. (1), lit. a), i se mai aplică și o sancțiune contravențională
suplimentară, de retragere de la comercializare a produselor în cauză.
Art. 5
Prevederile referitoare la contravențiile cuprinse în art. 2 se completează cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6
Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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