
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice 
Forma sintetică la data 10-Sep-2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi 

tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. 
(la data 07-Nov-2003 a se vedea referinte de aplicare din Reguli din 2003 ) 

(la data 29-Sep-2003 a se vedea referinte de aplicare din Reguli din 2003 ) 
(la data 12-Mar-2001 actul a fost aprobat de Legea 38/2001 ) 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, 

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă: 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1)Producţia ecologică, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă 

obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în 
conformitate cu regulile şi principiile de producţie ecologică stabilite în prezenta 

ordonanţă de urgenţă şi care sunt certificate de un organism de control înfiinţat în 

acest scop. 
(la data 06-Jan-2019 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 352/2018 

) 
(2)Producţia agroalimentară ecologică are ca scop realizarea unor sisteme agricole 
durabile, diversificate şi echilibrate, care asigură protejarea resurselor naturale şi 

sănătatea consumatorilor. 

(3)Organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţia 

agroalimentară ecologică. 

Art. 2 
(la data 01-Jan-2007 Art. 2, alin. (1) din capitolul I abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 

urgenta 62/2006 ) 
(la data 01-Jan-2007 Art. 2, alin. (2) din capitolul I abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 

urgenta 62/2006 ) 

(3)Autoritatea responsabilă pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin 

compartimentul de specialitate. 

(4)în calitate de autoritate responsabilă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, are următoarele atribuţii 

principale: 
a)elaborează politici, strategii şi planuri de acţiune în domeniu; 

b)iniţiază proiecte de acte normative naţionale privind agricultura ecologică; 

c)înregistrează în fiecare an solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice 

şi/sau juridice, care produc, prepară, depozitează, comercializează sau importă din 

terţe ţări în Uniunea Europeană produsele ecologice şi elaborează în fiecare an lista 

operatorilor din agricultura ecologică; 
(la data 13-Jan-2007 Art. 2, alin. (4), litera C. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 

513/2006 ) 
d)aprobă organismele de control din domeniu care fac dovada conformităţii cu 

prevederile legislaţiei în vigoare; 
(la data 06-Jan-2019 Art. 2, alin. (4), litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 

352/2018 ) 
e)controlează şi supraveghează activitatea organismelor de control aprobate; 

(la data 06-Jan-2019 Art. 2, alin. (4), litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 
352/2018 ) 
f)acordă derogări privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la 
propunerea organismelor de control; 
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(la data 06-Jan-2019 Art. 2, alin. (4), litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 
352/2018 ) 
g)elaborează şi administrează baza de date pentru seminţe sau material vegetativ 
săditor; 

(la data 12-Aug-2019 Art. 2, alin. (4), litera G. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din 

Ordonanta 7/2019 ) 
(la data 06-Jan-2019 Art. 2, alin. (4), litera H. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 1. din Legea 

352/2018 ) 

i)aprobă cererile solicitanţilor pentru utilizarea siglei «ae»; 

j)asigură legătura cu organismele interne şi internaţionale din domeniu; 

k)organizează programe de informare şi de pregătire cu părţile interesate în vederea 

promovării conceptului de agricultură ecologică. 
(la data 18-Sep-2006 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 

62/2006 ) 
l)efectuează controlul la operatorii de produse agroalimentare ecologice pe 

trasabilitatea şi conformitatea produselor, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz. 
(la data 01-Feb-2016 Art. 2, alin. (4), litera K. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din 

Ordonanta 5/2016 ) 
(la data 01-Jan-2007 Art. 3 din capitolul II abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 

62/2006 ) 

(la data 12-Aug-2019 capitolul II abrogat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 7/2019 ) 

CAPITOLUL III: Reguli de producţie ecologică 
(la data 01-Jan-2007 Art. 4 din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 

62/2006 ) 

Art. 5 
(la data 01-Jan-2007 Art. 5, alin. (1) din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 

urgenta 62/2006 ) 

(2)Utilizatorii pot folosi seminţe şi material de înmulţire vegetativ care nu sunt 

obţinute conform metodei de producţie ecologică, numai cu autorizarea organismelor 

de control aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe teritoriul 

României, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra că nu 
au putut obţine de pe piaţa naţională/europeană un material de reproducere care să 

satisfacă exigenţele metodelor de producţie ecologică. 
(la data 12-Aug-2019 Art. 5, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta 

7/2019 ) 
(3)Regulile naţionale privind elaborarea bazei de date pentru seminţele ecologice şi 
materialul de înmulţire vegetativ, precum şi acordarea de derogări pentru utilizarea 

de seminţe şi material de înmulţire vegetativ ce nu provin din agricultura ecologică 

se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
(la data 01-Jan-2007 Art. 5, alin. (4) din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 

urgenta 62/2006 ) 
(la data 01-Jan-2007 Art. 5, alin. (5), litera B. din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din 

Ordonanta urgenta 62/2006 ) 
(la data 01-Jan-2007 Art. 5, alin. (5), litera C. din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din 

Ordonanta urgenta 62/2006 ) 

(la data 01-Jan-2007 Art. 5, alin. (5), litera D. din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din 
Ordonanta urgenta 62/2006 ) 

(la data 01-Jan-2007 Art. 5, alin. (5), litera E. din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din 
Ordonanta urgenta 62/2006 ) 

(5)Producătorii pot utiliza răsaduri care nu sunt obţinute din agricultura ecologică 

numai cu autorizarea organismelor de control aprobate de Ministerul Agriculturii şi 

file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00198652.htm%23do|ari|pt9
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00198652.htm%23do|ari|pt9
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00203299.htm%23do|ari|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00198652.htm%23do|ari|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00198652.htm%23do|ari|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|ari|pt2
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|ari|pt2
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00175727.htm%23do|ari|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00203299.htm%23do|ari|pt2
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00203299.htm%23do|ari|pt3
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00203299.htm%23do|ari|pt3
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328748/00096209.htm%23do|arii|pt1
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp328748/00033914.HTML
file:///C:/Users/adrian.zarzara/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp328748/00033914.HTML


Dezvoltării Rurale, pe teritoriul României, în măsura în care utilizatorii de răsaduri 

pot demonstra că nu au putut obţine de pe piaţa naţională/europeană un material de 

reproducere care să satisfacă exigenţele metodelor de producţie ecologică. 
(la data 12-Aug-2019 Art. 5, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta 

7/2019 ) 

CAPITOLUL IV: Etichetarea 

Art. 6 
(la data 01-Jan-2007 Art. 6, alin. (1) din capitolul IV abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 

urgenta 62/2006 ) 

(2)Etichetele trebuie să cuprindă o siglă specifică produselor ecologice controlate, 
emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând faptul că produsul 

respectiv este conform cu regulile de producţie ecologică. Sigla poate face obiect al 

unei mărci de certificare ce se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

în condiţiile Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, 

cu modificările ulterioare. 
(la data 29-Sep-2014 Art. 6, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I din Ordonanta 29/2014 ) 

(3)Regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate se 
aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 

(la data 18-Sep-2006 Art. 6, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 

urgenta 62/2006 ) 
(la data 18-Sep-2006 Art. 6, alin. (4) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta 

urgenta 62/2006 ) 

CAPITOLUL V: Sistemul de inspecţie şi certificare 

Art. 7 
(1)Operatorii care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau 

distribuie produsele ecologice, în vederea comercializării, au obligaţia de a-şi 

înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 

prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de 

control aprobat. 
(la data 06-Jan-2019 Art. 7, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 

352/2018 ) 
(2)Înregistrarea operatorilor va cuprinde următoarele menţiuni: 

a)numele/denumirea şi adresa/sediul operatorului; 

b)amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoară operaţiunile; 
c)natura operaţiunilor şi a produselor; 

d)angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 5 şi 6. 

În cazul unităţilor/fermelor de producţie, operatorul va indica data la care încetează 

cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate 

cu prevederile art. 5; 
(la data 06-Jan-2019 Art. 7, alin. (2), litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 

352/2018 ) 
e)denumirea şi codul organismului de control aprobat la care operatorul se 

înregistrează pentru inspecţia unităţii/fermei sale. 
(la data 06-Jan-2019 Art. 7, alin. (2), litera E. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 

352/2018 ) 
(3)Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică se aprobă prin 

ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
(la data 18-Sep-2006 Art. 7 din capitolul V completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 

62/2006 ) 
Art. 8 
(la data 29-Sep-2014 Art. 8, alin. (1) din capitolul V a fost in legatura cu Ordonanta 29/2014 ) 
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(1)Inspecţia şi controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice se fac de 

organisme de control - persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de 
specialitate. 

(la data 06-Jan-2019 Art. 8, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 

352/2018 ) 
(11)În 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 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. 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura 

verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produse 

alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 30 aprilie 2004, sau în 

laboratoarele de referinţă desemnate conform art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 
882/2004. 

(la data 06-Jan-2019 Art. 8, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 
352/2018 ) 

(la data 31-Aug-2016 Art. 8, alin. (2) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 
895/2016 ) 

(2)Regulile privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a 

organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control se 

aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
(la data 06-Jan-2019 Art. 8, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 

352/2018 ) 
(3)Organismele de control trebuie să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor, 

a procedeelor tehnologice, a reţetelor şi a operaţiunilor efectuate de operatorii de 

produse agroalimentare. 
(la data 06-Jan-2019 Art. 8, alin. (3) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 

352/2018 ) 
(31)Aprobarea organismelor de control se realizează contra unei taxe care se face 

venit la bugetul de stat. Taxa se stabileşte pentru fiecare domeniu pentru care 

organismele de control cer aprobarea, iar cuantumul acesteia se aprobă prin ordin 

comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice. 
(la data 06-Jan-2019 Art. 8, alin. (3^1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 

352/2018 ) 
(32)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuţii 

de inspecţii tehnice de la nivel central sau teritorial din cadrul Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale participă la acţiunea de prelevare probe de sol, apă, plante şi din 

produsele agroalimentare ecologice, efectuată de organismele de control la operatorii 

înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică, în cazul sesizărilor/notificărilor 
transmise către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din 

oficiu, după caz. 
(la data 03-Feb-2019 Art. 8, alin. (3^2) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 

3/2019 ) 
(33)Pentru analiza probelor prevăzute la alin. (11) şi (32), Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale desemnează laboratoarele oficiale şi de referinţă cu respectarea 
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obligaţiilor prevăzute la art. şi art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, prin 

ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
(la data 06-Jan-2019 Art. 8, alin. (3^3) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 

352/2018 ) 
(34)Dacă în urma analizelor prevăzute la alin. (11) şi (32) 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 

directe. În 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 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. 
(la data 12-Aug-2019 Art. 8, alin. (3^4) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 

7/2019 ) 
(35)În sensul prezentei legi, 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. 
(la data 25-Dec-2017 Art. 8, alin. (3^3) din capitolul V modificat de Actul din Legea 262/2017 ) 

(36)Condiţiile şi procedurile detaliate de colectare, procesare, definirea scopului 

analizelor şi transferul datelor referitoare la rezultatele analizelor se stabilesc prin 

ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

(la data 06-Jan-2019 Art. 8, alin. (3^5) din capitolul V completat de Art. I, punctul 5. din Legea 

352/2018 ) 
(37)Prin excepţie de la prevederile alin. (33), în situaţia în care există laboratoare 

oficiale şi de referinţă naţionale desemnate potrivit prevederilor art. 12 şi 33 din 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, de către 

o altă autoritate naţională, şi care pot efectua analiza probelor prevăzute la alin. (11) 

şi (32), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate încheia protocoale de 

colaborare cu aceste laboratoare. 

(38)Procedura privind desemnarea laboratoarelor prevăzute la alin. (33) se aprobă 
prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

(la data 03-Feb-2019 Art. 8, alin. (3^6) din capitolul V completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 

3/2019 ) 
(la data 01-Jan-2007 Art. 8, alin. (4) din capitolul V abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 

urgenta 62/2006 ) 
(la data 18-Sep-2006 Art. 8, alin. (5) din capitolul V abrogat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta 

urgenta 62/2006 ) 
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 CAPITOLUL VI: Importul din terţe ţări (la data 18-Sep-2006 capitolul VI modificat 

de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 62/2006 ) 
Art. 9 
(la data 01-Jan-2007 Art. 9, alin. (1) din capitolul VI abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 

urgenta 62/2006 ) 

(2)În cazul importurilor de produse ecologice din ţări terţe, verificarea lotului şi 

vizarea certificatului de inspecţie se efectuează de către Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţă Alimentelor, autoritate competentă relevantă 

pe teritoriul României, în punctele de intrare desemnate, în conformitate cu art. 13 

alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 

în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 334 din 12 decembrie 2008. 

(la data 06-Jan-2019 Art. 9, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 

352/2018 ) 
(3)Regulile naţionale privind importul de produse ecologice din ţări terţe, pe teritoriul 

României se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi 
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor. 
(la data 06-Jan-2019 Art. 9, alin. (2) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 7. din Legea 

352/2018 ) 

 CAPITOLUL VII: (la data 12-Aug-2019 capitolul VII modificat de Art. I, punctul 5. din 

Ordonanta 7/2019 ) 
(la data 01-Jan-2007 Art. 10 din capitolul VII abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 

62/2006 ) 

(la data 18-Sep-2006 Art. 11 din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 
62/2006 ) 

Art. 12 

(1)Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile 

prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2)Valoarea amenzilor prevăzute la art. 11 alin. (2) va putea fi actualizată prin 
hotărâre a Guvernului. 

(la data 06-Jan-2019 Art. 13 din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 8. din Legea 352/2018 ) 

-****- 
PRIM-MINISTRU 

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU 

Contrasemnează: 

Ministrul agriculturii şi alimentaţiei, 

Ioan Avram Mureşan 

Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, 

Romică Tomescu 

p. Ministru de stat, ministrul sănătăţii, 

Irinel Popescu, 

secretar de stat 

p. Ministrul finanţelor, 

Sebastian Vlădescu 

secretar de stat 

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 172 din data de 21 aprilie 2000 

*) În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, sintagma "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării 
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Rurale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". 
(la data 29-Sep-2014 Actul modificat de Art. III din Ordonanta 29/2014 ) 

 
Forma sintetică la data 10-Sep-2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi 

tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. 
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