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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a 

pieţei vitivinicole nr.244/2002 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de  Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.244/2002,  transmis 
cu adresa nr.PL. X   18 din 5 februarie 2007 şi înregistrat sub nr.24/ 23/06.02.2007. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a 

pieţei vitivinicole nr.244/2002, cu prevederi vizând registrul plantaţiilor viticole, declaraţia de producţie şi de defrişare a plantaţiilor 
viticole şi carnetul de viticultor. Totodată, se propun la abrogare dispoziţiile referitoare la subprodusele vitivinicole care fac obiectul 
Regulamentului (Comunitatea Europeană) nr.1576/1999 privind stabilirea regulilor generale cu privire la definirea, desemnarea şi 
prezentarea băuturilor spirtoase.    

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
nr.244/2002 face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul  Töke István  - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 24 de deputaţi membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din  21 februarie 2007. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2006. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări  a proiectului de lege.  
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  
Nr. 
crt. 

Text Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a 
pieţei vitivinicole  nr.244/2002  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.   
 
 

Titlul legii 
 

LEGE 
pentru modificarea şi 

completarea Legii viei şi vinului 
în sistemul organizării comune 
a pieţei vitivinicole nr.244/2002 

  

Nemodificat   

2.   Art.I. - Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a 
pieţei vitivinicole, nr.244/2002, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.333 din 20 
mai 2002, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Art.I. - Nemodificat  
 

 

3.   1. Articolul 1 se abrogă.  1. CAPITOLUL I – se abrogă.  
4.   

 
Art. 3. - (1) Plantaţiile de viţă de 
vie se grupează, teritorial, în 
zone viticole, regiuni viticole, 
podgorii, centre viticole şi 

 2. La articolul 3, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
„Art.3. - (1) Plantaţiile de viţă de vie 
se grupează, teritorial, în zone 
viticole, regiuni viticole, podgorii, 
centre viticole şi plaiuri  viticole. 

 
 
Ca urmare a 
abrogării anexelor 
1, 2 şi 4 din lege.  
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plaiuri viticole. Definiţiile 
acestora sunt prevăzute în anexa 
nr. 3.  
 

Definiţiile acestora sunt prevăzute în 
anexa care face parte integrantă 
din prezenta lege.” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

5.   
 
Art. 6. - (1) Lucrările de 
delimitare teritorială a arealelor 
viticole se evidenţiază distinct 
în Cadastrul viticol ca un 
subsistem de evidenţă, denumit 
Cadastrul viticol, şi urmăresc:  
a) stabilirea perimetrelor 
arealelor viticole, în care se 
includ categoriile de plantaţii 
viticole şi de terenuri prevăzute 
la art. 4;  
b) identificarea şi delimitarea 
arealelor de producere a 
vinurilor şi a altor produse 
vitivinicole cu denumire de 
origine;  
c) evidenţa plantaţiilor viticole 
şi a terenurilor apte de a fi 
cultivate cu viţă de vie, pe 
deţinători şi parcele.  

2. Articolul 6 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.6. – (1) Evidenţa plantaţiilor 
viticole se realizează prin 
registrul plantaţiilor viticole, care 
cuprinde datele de identificare a 
tarlalelor, parcelelor viticole şi 
suprafeţelor pe soiuri din fiecare 
parcelă, pe persoană fizică şi 
juridică deţinătoare, întocmit în 
baza cadastrului agricol şi a 
planurilor cadastrale actualizate.  
(2) Registrul plantaţiilor viticole, 
actualizat, este ţinut la direcţiile 
pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene şi a municipiului 
Bucureşti. 
(3) Modelul şi instrucţiunile de 
completare ale registrului 
plantaţiilor viticole se aprobă prin 
ordin comun al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi 

3. Nemodificat   
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(2) Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor 
împreună cu Ministerul 
Administraţiei Publice stabilesc 
normele metodologice de 
realizare şi de ţinere a 
Cadastrului viticol, ca o 
componentă a Cadastrului 
agricol, cu respectarea normelor 
metodologice de realizare a 
Cadastrului general, elaborate 
de Oficiul Naţional de Cadastru, 
Geodezie şi Cartografie.  

dezvoltării rurale şi al ministrului 
administraţiei şi internelor.” 

6.   3. După articolul 6 se introduce 
un articol nou, art.61, cu 
următorul cuprins:   
„Art.61. – Producătorii de struguri 
pentru vin au obligaţia de a ţine 
evidenţa producţiei şi a modului 
de valorificare a acesteia în 
carnetul de viticultor, al cărui 
model se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii, pădurilor 
şi dezvoltării rurale.” 
 

4. Nemodificat   

7.   
 
Art. 8. - (1) Producerea, 
controlul calităţii şi 
comercializarea materialului 

4. La articolul 8, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
„Art.8. – (1) Producerea, 
controlul calităţii şi 
comercializarea materialului 

5. Nemodificat   
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săditor viticol şi de înmulţire se 
fac cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 75/1995 privind 
producerea, controlul calităţii, 
comercializarea şi folosirea 
seminţelor şi materialului 
săditor, precum şi înregistrarea 
soiurilor de plante agricole, 
republicată.  

săditor viticol şi de înmulţire se 
fac cu respectarea prevederilor  
legale în vigoare privind 
producerea, prelucrarea, controlul 
şi certificarea calităţii, 
comercializarea şi folosirea 
seminţelor şi materialului săditor, 
precum şi  înregistrarea soiurilor 
de plante.” 

8.   
 
Art. 9. - (1) Soiurile de viţă de 
vie aflate în cultură se clasifică 
în următoarele grupe:  
a) recomandate;  
b) autorizate;  
c) autorizate temporar;  
d) interzise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Definiţiile grupelor de 
soiuri sunt prevăzute în anexa 
nr. 3.  
 

5. Articolul 9 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.9.   Lista soiurilor de viţă-
de-vie admise în cultură se 
aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale pentru fiecare 
regiune viticolă, podgorie, centru 
viticol şi direcţie de producţie, pe 
baza propunerilor făcute de 
Oficiul Naţional al Viei şi 
Vinului, denumit în continuare 
O.N.V.V., împreună cu Oficiul 
Naţional al Denumirilor de 
Origine pentru Vinuri, denumit în 
continuare, O.N.D.O.V. şi 
asociaţiile de producători.” 

 
 
 
 

6. Articolului 9 va avea  următorul 
cuprins: 
„Art.9. – (1) Lista soiurilor de viţă de 
vie admise în cultură se aprobă prin 
ordin al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale pentru 
fiecare regiune viticolă, podgorie, 
centru viticol şi direcţie de producţie, 
pe baza propunerilor făcute de 
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, 
denumit în continuare O.N.V.V., 
împreună cu Oficiul Naţional al 
Denumirilor de Origine pentru 
Vinuri, denumit în continuare, 
O.N.D.O.V. şi asociaţiile de 
producători. 
 
(2) Pentru obţinerea vinurilor cu 
denumire de origine controlată se 
stabileşte o listă a soiurilor pentru 
fiecare din denumirile de origine 

 
 
Pentru  
 corectitudinea 
redactării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolul 19 din 
Regulamentul (CE) 
nr.1493/1999 
prevede ca “statele 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=6687
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(3) Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor 
organizează elaborarea lucrării 
de zonare a soiurilor de viţă de 
vie recomandate şi autorizate 
pentru cultură în cadrul fiecărui 
areal şi actualizarea periodică a 
acestei lucrări.  
(4) Suprafeţele plantate cu 
soiuri interzise, respectiv cele cu 
hibrizi direct producători, 
situate în arealele viticole şi în 
extravilanul localităţilor din 
afara arealelor viticole, se supun 
defrişării într-un interval de 15 
ani de la data publicării 
prezentei legi, pe baza unor 
programe de sprijin de 
reînfiinţare a plantaţiilor, 
aprobate de Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor.  
(5) Pentru suprafeţele plantate 
cu hibrizi producători direcţi 
situate în arealele viticole 
delimitate, Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor va pune gratuit la 
dispoziţie producătorilor viticoli 

 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

controlată aprobate.” 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 

membre stabilesc o 
clasificare a 
soiurilor de vita de 
vie destinate 
producţiei de vin”. 
In clasificarea lor, 
statele membre 
indică soiurile de 
viţă de vie din care 
se poate obţine 
fiecare dintre 
vinurile cu 
denumire de origine 
controlata de pe 
teritoriul lor.  
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materialul săditor din soiuri 
recomandate şi autorizate pentru 
replantare.  

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

9.   
 
Art. 10. - Înfiinţarea plantaţiilor 
de viţă de vie se face, cu 
precădere, în arealele viticole 
delimitate. Pe terenurile din 
afara arealelor viticole pot fi 
înfiinţate plantaţii destinate 
numai satisfacerii consumului 
local, pe suprafeţe de preferinţă 
comasate în apropierea 
localităţilor amplasate, în 
special, pe terenuri în pantă, pe 
terasele râurilor sau pe alte 
terenuri mai puţin favorabile 
altor culturi agricole.  

6. Articolul 10 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.10. – Înfiinţarea plantaţiilor 
de viţă de vie se face în areale 
viticole delimitate din podgorii şi 
centre viticole, cu excepţia 
plantaţiilor înfiinţate pentru 
consumul familial sau în scop 
ornamental.” 

7.  Nemodificat   

10.   
 
Art.11. -  
(2) Autorizaţia de plantare se 
eliberează, după caz, pe baza 
unui drept de plantaţie nouă sau 
de replantare ori de plantare pe 
o rezervă de teren. Definiţiile 
termenilor utilizaţi în prezentul 
alineat sunt prevăzute în anexa 
nr. 4. 

7. La articolul 11, alineatul (2)  
va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Autorizarea  
plantării/replantării  viţei-de-vie 
şi de înscriere în registrul 
plantaţiilor viticole  se eliberează 
pe baza unui drept de plantare 
nouă sau de replantare ori de 
plantare pe o rezervă. Crearea 
rezervei regionale (judeţene) 

8. La articolul 11, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
,,(2) Autorizaţia plantării/replantării 
viţei de vie şi de înscriere în registrul 
plantaţiilor viticole se eliberează pe 
baza unui drept de plantare nouă sau 
de replantare ori de plantare pe o 
rezervă. Crearea rezervei regionale 
judeţene şi/sau naţionale a drepturilor 
de plantare a viţei de vie are scopul 

 
 
 
Reglementarea 
autorizării 
plantării/replantării 
viţei de vie 
reprezintă un 
element esenţial al 
politicii de calitate 
axată pe o mai bună 
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şi/sau naţionale a drepturilor de 
plantare a viţei-de-vie are scopul 
de a permite administraţiei 
publice locale şi centrale 
atribuirea dreptului de plantare a 
viţei-de-vie acelor persoane 
fizice/juridice care pe baza unor 
criterii obiective, vor justifica 
necesitatea obţinerii acestor 
drepturi. Dreptul de plantare 
nouă sau de  replantare  pe o 
rezervă, neexercitat în termenul 
de 5 ani de la data acordării, 
încetează.” 

de a permite administraţiei publice 
locale şi centrale atribuirea dreptului 
de plantare a viţei de vie acelor 
persoane fizice/juridice care pe baza 
unor criterii obiective vor justifica 
necesitatea obţinerii acestor drepturi. 
Dreptul individual de replantare 
neexercitat într-o perioadă de opt 
campanii viticole de la data 
acordării, încetează pentru 
titularul acestuia. Dreptul 
individual de plantare nouă este 
valabil pe durata a două campanii 
viticole de la data acordării, 
dreptul individual de plantare pe 
rezerva regională sau judeţeană 
este valabil pe o durată de trei 
campanii viticole de la data 
alocării, iar dreptul individual de 
plantare pe rezerva naţională este 
valabil pe o durată de două 
campanii viticole de la data 
alocării. Procedura şi condiţiile de 
acordare a dreptului de plantare 
nouă, de replantare ori de plantare 
pe o rezervă se aproba prin ordin 
al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale şi se 
publica în Monitorul Oficial al 
României.” 

adaptare a cererii de 
ofertă; este necesară 
şi impusă de art.2 al 
Regulamentului 
(CE) nr.1493/1999 
privind organizarea 
comună a pieţei 
vitivinicole atât 
pentru a permite 
reînnoirea normală 
a plantaţiilor 
epuizate cât şi 
pentru menţinerea 
standardelor de 
calitate. Sistemul 
trebuie să permită, 
cu condiţia 
efectuării 
controalelor 
necesare, 
dobândirea şi 
utilizarea 
drepturilor de 
replantare înainte ca 
defrişarea propriu-
zisă să aibă loc. 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

11.   
 
Art. 12. - (1) Înfiinţarea 
plantaţiilor de viţă de vie în 
suprafaţă de peste 0,1 ha de 
agent economic sau de familie, 
precum şi extinderea celor 
existente peste această suprafaţă 
se fac numai cu soiuri 
recomandate şi autorizate. 
Modificarea sortimentului unor 
plantaţii existente, prin 
supraaltoiri, se poate face numai 
prin folosirea soiurilor din 
aceste categorii.  

8. La articolul 12, alineatul (1)  
va avea următorul cuprins: 
 „(1) Înfiinţarea plantaţiilor de 
viţă-de-vie  în suprafaţă de peste 
0,1 ha de operator economic sau 
de familie se face numai cu soiuri 
admise în cultură.” 

9. La articolul 12, alineatul (1)    va 
avea următorul cuprins: 
„(1) Înfiinţarea plantaţiilor de viţă de 
vie  în suprafaţă de peste 0,1 ha de 
operator economic sau de familie se 
face numai cu soiuri admise în 
cultură.” 
 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

Pentru 
corectitudinea 
redactării. 

12.   
 
Art. 13. - În scopul adaptării 
producţiei vitivinicole la 
cerinţele pieţei şi în vederea 
asigurării calităţii produselor 
vitivinicole se instituie regimul 
de concentrare, specializare şi 
reconversiune al plantaţiilor 
viticole:  
a) în arealele viticole delimitate; 

9. Articolul 13 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.13. - (1) În scopul adaptării 
producţiei vitivinicole la cerinţele 
pieţei şi în vederea asigurării 
calităţii produselor vitivinicole, se 
prevăd următoarele măsuri: 
a) reconversiunea plantaţiilor 
viticole, inclusiv prin supraaltoire 
pe soiurile de struguri de vin; 
b) replantarea suprafeţelor 

10. Nemodificat   
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b) în afara arealelor viticole, 
pentru înlocuirea viilor hibride 
din extravilanul localităţilor cu 
soiuri nobile recomandate şi 
autorizate şi limitarea acestora 
la cerinţele satisfacerii 
consumului local.  
 

viticole; 
c) restructurarea plantaţiilor 
viticole. 
(2) La propunerea Organizaţiei 
Naţionale Interprofesionale 
Vitivinicole şi cu avizul tehnic al 
O.N.V.V., Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale aprobă 
planurile de reconversiune, 
replantare şi  restructurare a 
plantaţiilor viticole.” 

13.   
Art.14. –  
(2) Viile destinate producerii de 
vinuri cu denumire de origine 
vor fi supuse unui regim special 
de control cu privire la 
respectarea condiţiilor de 
cultură, stabilite prin normele 
tehnice emise de Oficiul 
Naţional al Denumirilor de 
Origine pentru Vinuri şi Alte 
Produse Vitivinicole 
(O.N.D.O.V.), în baza ordinului 
ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor, prin 
care s-a acordat dreptul de 
producere a vinului cu denumire 
de origine. 

10. La articolul 14, alineatul (2)  
va avea următorul cuprins: 
„(2) Viile destinate producerii de 
vinuri cu denumire de origine 
controlată sunt supuse unui regim 
de autorizare în vederea 
respectării condiţiilor de cultură, 
stabilite prin normele tehnice de 
producere şi comercializare 
elaborate de O.N.D.O.V., cu 
consultarea O.N.V.V. şi a 
asociaţiilor de producători din 
arealul vizat.”    

11. Nemodificat   
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14.   
 
Art. 15. - (1) Defrişarea 
plantaţiilor de viţă de vie în 
suprafaţă mai mare de 0,1 ha de 
agent economic sau de familie 
se face numai pe baza 
autorizaţiei de defrişare a viilor, 
eliberată de direcţia generală 
pentru agricultură şi industrie 
alimentară judeţeană şi a 
municipiului Bucureşti, potrivit 
normelor metodologice stabilite 
de Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor.  
(2) Prin defrişare se înţelege 
eliminarea completă a butucilor 
care se găsesc pe un teren 
cultivat cu viţă de vie.  
 

11. Articolul 15 va avea 
următorul cuprins:    
„Art.15. - (1) Defrişarea 
plantaţiilor de viţă de vie în 
suprafaţă mai mare de 0,1 ha de 
operator economic sau de familie 
se face la cererea persoanei 
interesate pe baza autorizaţiei de 
defrişare a plantaţiilor viticole, 
eliberate de direcţia pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţeană şi a municipiului 
Bucureşti.  
 
 
(2) Persoanele care  primesc 
autorizaţia de defrişare 
beneficiază de un drept individual 
de replantare, în suprafaţă 
echivalentă de cultură pură cu cea 
propusă pentru defrişare. Dreptul 
individual de replantare poate fi 
exercitat în termen de 8 ani de la 
data acordării acestuia. 
(3)  Prin cultură pură se înţelege 
suprafaţa efectivă ocupată cu 
butucii de viţă-de-vie, inclusiv 
suprafaţa ocupată de alei, drumuri 
de acces şi zone de întoarcere la 
capetele parcelei viticole.” 

12. Articolul 15 va avea următorul 
cuprins:    
„Art.15. - (1) Defrişarea plantaţiilor 
de viţă de vie în suprafaţă mai mare 
de 0,1 ha de operator economic sau 
de familie se face la cererea persoanei 
interesate pe baza autorizaţiei de 
defrişare a plantaţiilor viticole, 
eliberate de direcţia pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţeană sau a municipiului 
Bucureşti, după caz.  
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Prin cultură pură se înţelege 
suprafaţa efectivă ocupată cu butucii 
de viţă de vie, inclusiv suprafaţa 
ocupată de alei, drumuri de acces şi 
zone de întoarcere la capetele 
parcelei viticole.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

15.   12. Articolele 16 si 17 se abrogă.  
 

13. Nemodificat   

16.   
 
Art. 18. - În funcţie de 
caracteristicile lor calitative şi 
de compoziţie, precum şi de 
tehnologia de producere, 
vinurile sunt clasificate în: 
vinuri de masă, vinuri de 
calitate şi vinuri speciale, astfel: 
a) vinurile de masă se obţin din 
soiuri de mare producţie, 
cultivate în arealele viticole 
specializate în acest scop. De 
asemenea, ele pot fi obţinute şi 
din soiuri de masă cu funcţii 
mixte, precum şi din soiuri 
pentru vinuri de calitate, ai căror 
struguri nu îndeplinesc 
condiţiile prevăzute pentru 
această categorie. Din categoria 
vinurilor de masă fac parte şi 
cele din viile răzleţe. Vinurile 
de masă trebuie să aibă tăria 

13. Articolul 18 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.18. - Clasificarea vinurilor se 
face conform dispoziţiilor 
Regulamentului (CE) 
nr.1493/1999 privind organizarea 
comună a pieţei vinului.” 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Articolul 18 va avea următorul 
cuprins: 
 “Art.18.- (1) Vinul este un produs 
agroalimentar. 
 
(2) Clasificarea vinurilor se face 
conform dispoziţiilor Regulamentului 
(CE) nr.1493/1999 privind 
organizarea comună a pieţei vinului.” 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In regulamentele 
privitoare la 
siguranţa 
alimentară, vinul 
este considerat un 
produs alimentar, 
care se supune 
regulilor şi 
principiilor Codex 
Alimentarius. În 
Regulamentul (CE) 
nr.1493/1999 acest 
lucru este prevăzut 
în ANEXA VII, 
secţiunea A lit.c în 
care se stipulează că 
la etichetare se 
respectă dispoziţiile 
Directivei 
Consiliului CEE 
89/396 din 14 iulie 
1989 privind 
menţiunile sau 
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alcoolică dobândită de 
minimum 8,5% în volume. Sub 
această tărie alcoolică produsele 
nu pot fi puse în vânzare pentru 
consum sub denumirea de vin. 
Definirea noţiunilor de tărie 
alcoolică este prevăzută în 
anexa nr. 2;  
b) vinurile de calitate se obţin 
din soiurile cu însuşiri 
tehnologice superioare, cultivate 
în arealele viticole consacrate 
acestei destinaţii, după o 
tehnologie proprie. Tăria 
alcoolică dobândită, fără adaos, 
a vinurilor de calitate trebuie să 
fie de cel puţin 10,5% în 
volume.  
Vinurile de calitate sunt 
clasificate în:  
1. vinuri de calitate cu indicaţie 
geografică recunoscută;  
2. vinuri de calitate cu denumire 
de origine controlată.  
Vinurile de calitate, care se 
disting prin originalitatea 
însuşirilor lor imprimate de 
locul de producere, de soiul sau 
sortimentul de soiuri, de modul 
de cultură şi de tehnologia de 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 

mărcile care permit 
identificarea lotului 
de care aparţine un 
produs alimentar. 
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vinificaţie folosită, pot fi 
încadrate în categoria vinurilor 
de calitate superioară cu 
denumire de origine controlată. 
Tăria alcoolică dobândită a 
acestora trebuie să fie de 
minimum 11% în volume.  
Punerea în consum a vinurilor 
de calitate superioară cu 
denumire de origine controlată 
se face sub numele arealului de 
producere delimitat, în mod 
obişnuit al centrului viticol, 
eventual al plaiului viticol, 
precum şi al soiului sau al 
sortimentului de soiuri.  
Vinurile de calitate fără 
denumire de origine controlată 
sunt comercializate prin 
indicarea provenienţei lor 
geografice recunoscute, cu sau 
fără menţiunea soiului sau a 
sortimentului de soiuri;  
c) vinurile speciale sunt 
obţinute din musturi sau vinuri, 
prin aplicarea unor tratamente 
autorizate şi caracteristici 
determinate de însuşirile 
tehnologice ale materiei prime 
şi de tehnologia folosită pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
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producerea lor.  
Din categoria vinurilor speciale 
fac parte: vinurile spumante, 
vinurile spumoase, vinurile 
aromatizate, vinurile licoroase 
şi alte asemenea vinuri 
autorizate în condiţiile legii. 
Pentru producerea unor vinuri 
speciale se admite folosirea de 
substanţe aromatizante naturale 
extrase din plante, autorizate în 
condiţiile legii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

17.   14. Articolul 20 se abrogă.  
 

15. Nemodificat   

18.   15. După alineatul (2) al 
articolului 21 se introduce un 
alineat nou, alin. (3) cu 
următorul cuprins: 
„(3) Este interzisă fabricarea 
pichetului, obţinut prin epuizarea 
cu apă a tescovinei proaspete sau 
fermentate, cu sau fără adaos de 
zahăr, în vederea comercializării 
pentru consumul uman direct.” 
 

16. Nemodificat   

19.   
 
 
 
 

16.  Titlul secţiunii a 2-a de la 
litera B Producţia vinicolă din 
cadrul Capitolului II Potenţialul 
de producţie vitivinicolă va avea 
următorul cuprins: 

17. Titlul secţiunii a 2-a de la litera 
B a Capitolului II  va avea 
următorul cuprins: 
 
 

In vederea 
îmbunătăţirii 
funcţionarii pieţei 
vinurilor cu 
denumire de origine 
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SECŢIUNEA a 2-a  

Vinurile şi produsele pe bază de 
must şi de vin cu denumire de 

origine controlată şi cu indicaţie 
geografică recunoscută 

 

 
„SECŢIUNEA a 2-a 

 Definirea şi dreptul de utilizare a 
denumirii de origine controlată” 
 

 
„SECŢIUNEA a 2-a: 

Definirea şi dreptul de utilizare a 
denumirii de origine controlată si a 

indicaţiei geografice.” 
 

controlata şi a 
vinurilor de masă cu 
indicaţie geografică, 
potrivit art.41 al 
Regulamentului 
(CE) nr.1493/1999 
statele membre 
producătoare, în 
special în ceea ce 
priveşte punerea în 
aplicare a deciziilor 
luate de 
organismele 
sectoriale, pot defini 
regulile de 
comercializare 
privind 
reglementarea 
ofertei în cursul 
primei desfaceri pe 
piaţă. 

20.   
 
Art. 22. - (1) Un vin poate purta 
o denumire de origine 
controlată, cu condiţia ca 
aceasta să fie consacrată prin 
tradiţie şi printr-un renume 
rezultat din caracteristicile 
calitative ale produsului, 

 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 

18. Articolul 22 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.22. – (1) Prin indicaţie 
geografică se înţelege numele unei 
localităţi sau regiuni geografice care 
identifică provenienţa vinurilor din 
acel teritoriu, în cazul în care 
calitatea sau o altă caracteristică 
specifică poate fi atribuită în mod 

Este necesară 
definirea indicaţiei 
geografice şi 
stabilirea condiţiilor 
de acordare şi 
utilizare a indicaţiei 
geografice.   



0 1 2 3 4 

 

 17 

determinate de factori naturali şi 
umani.  
(2) Vinurile cu denumire de 
origine controlată pot fi obţinute 
numai prin respectarea unor 
condiţii speciale, referitoare la: 
arealul de producere, soiurile 
sau sortimentul de soiuri, 
recomandate şi autorizate, 
conţinutul în zahăr al strugurilor 
la cules, tăria alcoolică naturală 
şi cea dobândită a vinului, 
producţia maximă la hectar, 
metodele de cultură, procedeele 
de vinificare, examenul analitic 
şi organoleptic, ambalarea, 
etichetarea şi efectuarea 
controlului.  
(3) Denumirile de origine pot fi 
acordate şi unor vinuri speciale, 
romaniacuri, în condiţiile 
prevăzute de lege.  

 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

esenţial acelui teritoriu, mediului 
natural şi/sau factorilor umani. 
(2) Indicaţia geografică este de 
utilitate publică. 
(3) Este interzisă utilizarea unei 
indicaţii geografice pentru vinurile 
care nu provin din arealul delimitat 
pentru indicaţia geografică respectivă 
şi nu sunt produse conform normelor 
elaborate de O.N.D.O.V. 
(4) Procedura şi condiţiile de 
acordare a dreptului de utilizare a 
indicaţiei geografice pentru vin şi alte 
produse pe bază de must şi vin se 
aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale şi se publică în Monitorul 
Oficial al României.” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

21.   
 
 
Art. 23. - (1) Vinurile cu 
denumire de origine controlată 
sunt cele obţinute din struguri 
produşi în cadrul podgoriei sau 

17. La articolul  23, alineatele 
(1) şi (3) vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.23. - (1) Prin denumire de 
origine controlată, denumită în 
continuare  D.O.C., se înţelege un 
nume geografic al unei podgorii, 

19. Articolul 23 va avea următorul 
cuprins: 
 
Alin.(1) - Nemodificat  
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centrului viticol independent, 
delimitate pentru denumirea 
aprobată prin ordin al 
ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor, cu 
condiţia ca vinificarea, 
depozitarea, condiţionarea, 
maturarea şi îmbutelierea lor să 
se facă în interiorul arealului 
respectiv.  
2) În cazuri speciale şi sub 
control strict, condiţionarea şi 
îmbutelierea vinurilor cu 
denumire de origine controlată 
pot fi făcute în unităţi 
specializate, în afara podgoriei 
sau centrului viticol independent 
în care au fost produşi strugurii. 
În aceste cazuri se vor menţiona 
în mod obligatoriu pe etichetă 
îmbuteliatorul şi locul 
îmbutelierii.  
(3) În condiţii de forţă majoră se 
admite ca producerea vinurilor 
cu denumire de origine 
controlată să se facă în unităţi 
specializate, situate într-un areal 
alăturat celui în care au fost 
produşi strugurii.  

centru viticol sau localitate, ce 
identifică originea vinurilor 
provenite din acel teritoriu 
delimitat, cu caracteristici de 
calitate datorate exclusiv 
factorilor naturali şi umani din 
acel teritoriu. 
 
 
 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) Este interzisă utilizarea unei 
denumiri de origine controlată 
pentru vinurile care nu provin din 
acel teritoriu delimitat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(2) - se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(3) devine art.(2) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineatul (2) iniţial 
al articolului 23 este 
redundant si este in 
contradicţie cu 
prevederile 
alineatului propus 
(5). Propunem 
menţinerea alin. (5) 
deoarece este 
complet si bine 
formulat. 
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18. După alineatul (3) al 
articolului 23 se introduc cinci 
noi alineate, alin. (4)-(8), cu 
următorul cuprins: 
   ,,(4) Producerea şi procesarea 
strugurilor pentru vinurile cu 
denumire de origine controlată, 
precum şi condiţionarea şi 
îmbutelierea acestora  se 
realizează în  teritoriul delimitat 
potrivit  prevederilor alin. (1). 
(5) În cazuri speciale şi sub 
control strict al O.N.D.O.V., la 
propunerea organizaţiei de 
producători de vin cu denumire 
de origine controlată din arealul 
respectiv, condiţionarea şi 
îmbutelierea vinurilor se poate 
realiza şi în afara arealului în care 
au fost produşi strugurii. În aceste 
cazuri, se vor menţiona în mod 
obligatoriu pe etichetă 
îmbuteliatorul şi locul 
îmbutelierii. 
 (6) Tăria alcoolică naturală 
minimă în volume pentru vinurile 
DOC se stabileşte pentru fiecare 
denumire de origine. Pentru 
aceasta se iau în considerare 
tăriile alcoolice naturale 

Partea introductivă – se elimină. 
 
 
 
Alin.(4) devine alin.(3) – 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
Alin.(5) devine alin.(4) – În cazuri 
speciale şi sub control strict al 
O.N.D.O.V., la propunerea 
organizaţiei de producători de vin cu 
denumire de origine controlată din 
arealul respectiv, condiţionarea şi 
îmbutelierea vinurilor se pot realiza 
şi în afara arealului în care au fost 
produşi strugurii. În aceste cazuri, se 
vor menţiona în mod obligatoriu pe 
etichetă îmbuteliatorul şi locul 
îmbutelierii. 
 
Alin.(6) devine alin.(5) – 
Nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 
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constatate în ultimii 3 ani la 
vinurile DOC ale arealului 
delimitat. 
(7) Tăria alcoolică naturală 
minimă în volume prevăzută la 
alin.(6) poate fi stabilită la nivele 
diferite, în funcţie de: 
a) subdenumire, comună sau o 
parte a comunei; 
b) soiul sau soiurile de viţă de vie 
din care provin strugurii utilizaţi. 
 (8) În funcţie de stadiul de 
maturare a strugurilor şi de 
caracteristicile lor calitative la 
cules, vinurile cu denumire de 
origine controlată se clasifică 
astfel: 
a) DOC – CMD – vin cu 
denumire de origine controlată 
din struguri culeşi la maturitate 
deplină; 
b) DOC – CT – vin cu denumire 
de origine controlată din struguri 
culeşi târziu; 
c) DOC – CIB – vin cu denumire 
de origine controlată din struguri 
culeşi la înnobilarea boabelor.” 

 
 
 
Alin.(7) devine alin.(6) – 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Alin.(8) devine alin.(7) – 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  
 
 
 
 

22.   19. Articolul 24 se abrogă. 
 

20. Nemodificat  
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23.   
 
 

SECŢIUNEA a 3-a  
Condiţiile de calitate şi de 
producere a vinurilor şi a 

produselor pe bază de must, vin 
şi subproduse vinicole 

20 . Titlul Secţiunii  a 3-a de la 
litera B din cadrul Capitolului 
II  va avea următorul cuprins:   

„SECŢIUNEA a 3-a 
Condiţii de producere şi 

comercializare a vinurilor şi 
produselor pe bază de must şi/sau 

vin” 

21. Nemodificat   

24.   
 
Art. 25. - Vinurile şi celelalte 
produse obţinute din must, vin 
şi subproduse vinicole trebuie să 
corespundă, în momentul 
punerii lor în consum, 
caracteristicilor calitative şi de 
compoziţie stabilite prin 
normele metodologie de 
aplicare a prezentei legi şi prin 
standardele în vigoare.  

 22. Articolul 25 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.25. - Vinurile şi celelalte 
produse obţinute din must şi/sau vin, 
în momentul punerii lor în consum, 
trebuie să corespundă caracteristicilor 
organoleptice şi de compoziţie 
stabilite prin normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi.” 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

Pentru asigurarea 
calităţii produselor 
si a protecţiei 
sănătăţii 
consumatorilor este 
necesar sa se 
stabilească prin 
norma de aplicare a 
prezentei legi 
caracteristicile 
organoleptice si de 
compoziţie ale 
produselor vinicole. 

25.   
 
Art. 26. - (1) Practicile şi 
tratamentele utilizate în 
obţinerea vinurilor şi a 
băuturilor pe bază de must, vin 
şi subproduse vinicole trebuie să 

21. La  articolul 26, alineatul (3) 
va avea următorul cuprins: 
Nemodificat  
 
 
 
 

23. Articolul 26 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.26. - (1) Practicile şi 
tratamentele autorizate pentru a fi 
aplicate în producerea musturilor, a 
vinurilor şi a celorlalte produse 
vinicole se stabilesc prin normele 

Pentru interzicerea 
practicilor 
frauduloase si 
pentru a asigura 
respectarea 
practicilor si 
tratamentelor 
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asigure o bună elaborare, 
conservare şi evoluţie a 
produselor respective. Aplicarea 
lor nu trebuie să conducă la 
modificări ale compoziţiei 
acestor băuturi în afara unor 
limite normale, asigurându-se 
păstrarea însuşirilor lor de 
naturaleţe şi autenticitate.  
(2) Practicile şi tratamentele 
autorizate pentru a fi aplicate 
în producerea musturilor, a 
vinurilor şi a celorlalte 
produse derivate din must, vin 
şi subproduse vinicole se 
stabilesc prin normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi, ele urmând să 
fie permanent puse de acord 
cu progresele realizate în acest 
domeniu.  
(3) În anii cu condiţii 
nefavorabile pentru acumularea 
zaharurilor în mustul de 
struguri, se poate autoriza în 
mod excepţional de către 
Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor, prin 
Oficiul Naţional al Viei şi 
Vinului (O.N.V.V.), ridicarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(3) În anii cu condiţii 
nefavorabile pentru acumularea 
zaharurilor în mustul de struguri, 
în funcţie de zonele viticole, 
O.N.V.V. poate autoriza mărirea 
tăriei alcoolice şi corecţia de 
aciditate între anumite limite, cu 
respectarea dispoziţiilor 
Regulamentului (CE) 

metodologice de aplicare a prezentei 
legi, urmând să fie permanent 
actualizate în funcţie de progresele 
realizate în acest domeniu. 
 
 
 
 
 
(2) Prepararea musturilor, 
vinurilor si a produselor vinicole 
din alte materii prime decât cele 
stabilite prin normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi sau 
schimbarea compoziţiei acestora 
prin adăugarea sau amestecarea 
unor substanţe, altele decât cele 
permise de lege, este interzisă. 
 
 
 
(3) Constituie falsificări: diluarea 
vinului cu apă, mascarea unor 
defecte sau alterări ale vinurilor 
sau a băuturilor pe bază de must 
şi/sau vin prin adaosuri care 
determină modificări ale gustului, 
aromei şi compoziţiei naturale ale 
acestora, prepararea vinului din 
drojdie sau tescovină, precum si 

oenologice 
comunitare, pentru 
protecţia sănătăţii 
publice, este 
necesara definirea si 
incriminarea penala 
a unor fapte ce 
contravin prezentei 
legi. 
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potenţialului alcoolic al 
vinurilor, în echivalenţă a cel 
mult 2% alcool în volume, cu 
condiţia ca tăria alcoolică totală 
a vinurilor să nu o depăşească 
pe cea obţinută în anii normali, 
ea neputând fi mai mare de 
12,5% în volume.  
(4) Este interzisă şi se 
pedepseşte, potrivit legii, 
falsificarea sau substituirea 
vinurilor ori a băuturilor pe bază 
de must, vin şi subproduse 
vinicole. Se consideră ca fiind 
falsificări: diluarea vinului cu 
apă; mascarea unor defecte sau 
alterări ale vinurilor prin 
adaosuri care determină 
modificări ale gustului, aromei 
şi compoziţiei naturale ale 
acestora; prepararea de băuturi 
din drojdie şi tescovină cu adaos 
de zahăr, precum şi folosirea 
oricăror practici nepermise prin 
normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. Prin 
substituire se înţelege 
producerea şi comercializarea 
vinurilor, a băuturilor pe bază 
de must şi vin şi a 

nr.1493/1999 privind organizarea 
comună a pieţei vinului.” 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 

folosirea oricăror practici 
nepermise prin normele de aplicare 
a prezentei legi. 
 
 
 
 
 
(4)  Prin substituire se înţelege 
prezentarea sub o identitate falsa a 
musturilor, vinurilor sau a produselor 
vinicole. 
 
(5) Identitate falsă reprezintă 
utilizarea fără drept a denumirii unui 
soi de struguri, a unui areal de 
producţie, a unei categorii de calitate, 
indicaţie geografică sau denumire de 
origine controlată, contrafacerea sau 
folosirea fără drept a însemnelor de 
certificare a calităţii.” 
 
 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  
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subproduselor vitivinicole, 
precum şi prezentarea acestora 
sub o identitate falsă. 

26.   22. Articolul 27 se abrogă. 
 

24. Nemodificat   

27.   
 
Art. 29. - (1) Producătorii, 
depozitarii şi comercianţii de 
vinuri cu ridicata trebuie să facă 
o declaraţie de stocuri, care se 
depune şi se înregistrează în 3 
exemplare la autorităţile 
administraţiei publice locale în a 
căror rază teritorială sunt 
depozitate produsele, înainte de 
data de 15 august a fiecărui an. 
Un exemplar se păstrează de 
către deponent, un exemplar se 
depune la primărie şi un alt 
exemplar se transmite la direcţia 
generală pentru agricultură şi 
industrie alimentară judeţeană 
sau a municipiului Bucureşti.  
(2) În termen de 15 zile de la 
terminarea fermentării mustului, 
dar nu mai târziu de data de 15 
decembrie a anului de recoltă, 
producătorii de vin au obligaţia 
de a întocmi o declaraţie de 

23. Articolul 29  va avea 
următorul cuprins: 
„Art.29. - (1) Persoanele fizice 
sau juridice care produc, 
depozitează şi comercializează 
produse vitivinicole, au obligaţia 
de a întocmi şi de a depune în 
termenul prevăzut în normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi, documente de 
evidenţă a producţiei 
vitivinicole privind declaraţii de 
stocuri, declaraţii de recoltă, 
declaraţii de producţie şi de a 
completa operativ registrele de 
evidenţă obligatorii a produselor 
vitivinicole, aprobate prin ordin al 
ministrului agriculturii, pădurilor 
şi dezvoltării rurale.  
(2) În cazul solicitării dreptului de 
utilizare a unei denumiri de 
origine controlată, un exemplar al 
declaraţiei de recoltă şi de 
producţie  va fi depus şi la 
inspectorii teritoriali ai 

25. Nemodificat   
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recoltă, care se înregistrează şi 
se depune în 3 exemplare la 
autorităţile administraţiei 
publice locale în a căror rază 
teritorială este depozitat vinul. 
Producătorii de vin sunt obligaţi 
să păstreze un exemplar şi să 
transmită câte un exemplar la 
primărie şi la direcţia generală 
pentru agricultură şi industrie 
alimentară judeţeană sau a 
municipiului Bucureşti.  
(3) În cazul solicitării dreptului 
de folosire a unei denumiri de 
origine, un exemplar al 
declaraţiei de recoltă va fi depus 
şi la oficiul teritorial al Oficiului 
Naţional al Denumirilor de 
Origine pentru Vinuri şi Alte 
Produse Vitivinicole.  
(4) Producătorii care deţin o 
suprafaţă totală de vie de până 
la 0,5 ha de familie sunt scutiţi 
de a face declaraţii de stocuri şi 
de recoltă. 

O.N.D.O.V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Persoanele fizice şi juridice 
care deţin o suprafaţă totală de vie 
de până la 0,5 ha nu sunt obligaţi  
de a face declaraţii de stocuri, de 
recoltă şi de producţie.  
 
 
 
(4) Comercianţii care deţin o 
cantitate de  până la 2000 l de vin 
nu sunt obligaţi de a face 
declaraţii de stocuri.” 
 

28.   
 
Art. 30. - (1) Dreptul de 
producere a vinului şi a altor 
produse pe bază de must şi de 

24. Articolul 30   va avea 
următorul cuprins: 
„Art.30. - (1) Dreptul de utilizare 
a  denumirii de origine controlată 
pentru  producerea vinurilor şi a 

26. Articolul 30   va avea următorul 
cuprins: 
„Art.30. - (1) Dreptul de utilizare a  
denumirii de origine controlată pentru  
producerea vinurilor se acordă prin 

 
 
ONDOV certifică 
numai vinurile şi 
vinurile spumante 
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vin cu denumire de origine, în 
cadrul unui anumit areal, se 
acordă prin autorizaţii eliberate 
de organele împuternicite în 
acest scop.  
 
 
(2) Dreptul folosirii de către 
producători a unor denumiri de 
origine, pentru anumite loturi de 
vin şi distilate din vin produse, 
se acordă anual, prin eliberarea 
unor certificate de atestare a 
denumirilor de origine, de către 
organele autorizate în acest 
scop, în baza verificărilor 
efectuate de specialişti 
împuterniciţi de Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor, în legătură cu 
respectarea condiţiilor impuse 
pentru cultura viţei de vie şi 
producerea vinurilor şi în baza 
controlului efectuat de 
laboratoare autorizate asupra 
caracteristicilor chimice şi 
organoleptice ale vinurilor.  
(3) Certificatul de atestare a 
denumirii de origine se retrage 
în mod obligatoriu de organele 

altor produse pe bază de must 
şi de vin se acordă prin certificate 
de atestare a dreptului de 
comercializare a vinurilor DOC, 
cu aplicarea însemnelor de 
certificare a acestei categorii de 
calitate,  eliberate de O.N.D.O.V. 
(2)  În faza de producţie, 
producătorul poate să solicite 
declasarea unui vin DOC în vin 
de masă la O.N.D.O.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Declasarea vinurilor DOC se 
face în baza unor  proceduri 
elaborate  de către O.N.D.O.V. 

certificate de atestare a dreptului de 
comercializare a vinurilor DOC, cu 
aplicarea însemnelor de certificare a 
acestei categorii de calitate,  eliberate 
de O.N.D.O.V. 
 
 
(2)  În faza de producţie, 
producătorul poate să solicite 
O.N.D.O.V. declasarea unui vin DOC 
în vin de masă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(3) - Nemodificat  
 
 

DOC. 
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de control abilitate în acest scop 
ori de câte ori se constată, la 
producător sau la comerciant, că 
vinul în cauză, indiferent de 
faza sa de evoluţie, nu mai 
corespunde condiţiilor de 
calitate prevăzute pentru 
denumirea respectivă.  
(4) Evidenţa stocurilor de vin cu 
denumire de origine este ţinută 
de producător, care este obligat 
să înscrie într-un registru special 
toate livrările de vin, până la 
limita cantităţii certificate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Declasarea vinurilor DOC se 
stabileşte de ONDOV în cazul în 
care: 
a) vinul a suferit alterări din punct 
de vedere calitativ; 
b) vinul a fost supus unor 
tratamente sau practici oenologice 
neautorizate pentru această 
categorie de calitate.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(4) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

29.   
 
Art. 31. - Producerea în vederea 
comercializării a vinurilor, a 
vinurilor speciale, a 
romaniacurilor, a altor băuturi 
pe bază de must şi vin, precum 
şi a oţetului din vin poate fi 
făcută numai de agenţi 
economici şi de producători 
particulari, pe baza licenţei de 
fabricaţie eliberate de Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi 

25. Articolul 31 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.31. – Producătorii de vin 
care posedă licenţa de fabricaţie 
eliberată în condiţiile legii pot 
cumpăra struguri pentru 
vinificaţie de la producătorii 
individuali care posedă carnet de 
viticultor valabil în anul de 
recoltă respectiv.” 
 

27. Articolul 31 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.31. - Producătorii de vin care 
posedă licenţa de fabricaţie eliberată 
în condiţiile legii pot cumpăra 
struguri pentru vinificaţie numai de 
la producătorii care deţin carnet de 
viticultor în anul de recoltă respectiv, 
cu obligaţia de a menţiona în 
evidentele primare cantitatea şi 
soiul strugurilor cumpăraţi.” 
 
 

 
 
Posibilitatea 
determinării 
provenienţei 
materiei prime in 
vederea 
implementării 
trasabilitatii si a 
depistării 
produselor vinicole 
neconforme.  
Formulare mai 
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Pădurilor, cu avizul Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei.  

 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

clara. 
 

30.   
 
Art. 33. - Producătorii şi 
comercianţii de produse în vrac 
sunt obligaţi să ţină evidenţa 
acestora, conform normelor 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi. Sunt scutiţi de a 
ţine aceste evidenţe producătorii 
care deţin o suprafaţă de vie de 
până la 0,5 ha.  
 

26. Articolul 33    va avea 
următorul cuprins: 
„Art.33. - (1) Producătorii şi 
comercianţii de vinuri în vrac 
sunt obligaţi să ţină evidenţa 
acestora, conform normelor 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi.  
(2) Producătorii care deţin o 
suprafaţă de vie de până la 0,5 ha 
şi nu comercializează vinuri  în 
vrac nu au  obligaţia de a ţine 
evidenţa prevăzută la alin.(1). 
(3) Comercializarea vinului de 
masă în vrac sub denumire de soi, 
indicaţie geografică sau denumire 
de origine controlată este 
interzisă. 
(4) Condiţiile de comercializare a 
vinului de masă în vrac se 
stabilesc prin ordin comun al 
ministrului agriculturii , pădurilor 
şi dezvoltării rurale şi al 
ministrului sănătăţii publice şi se 
publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.” 

28. Nemodificat   
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31.   27. Articolele 34  şi 36 se 

abrogă. 
 

29. Nemodificat   

32.   
 
Art. 35. - Vinurile şi celelalte 
băuturi pe bază de must şi vin 
pot fi puse în consum sub formă 
îmbuteliată sau neîmbuteliată. 
Îmbutelierea este obligatorie în 
cazul sucurilor de struguri, 
vinurilor cu denumire de origine 
controlată, vinurilor cu 
indicaţie geografică, 
romaniacurilor, vinurilor 
speciale, cu excepţia pelinului.  

 
 
 
 
 

__________ 
 

30. Articolul 35 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.35. - Vinurile şi celelalte băuturi 
pe bază de must şi vin pot fi puse în 
consum sub formă îmbuteliată sau 
neîmbuteliată. Îmbutelierea este 
obligatorie în cazul sucurilor de 
struguri, vinurilor cu denumire de 
origine controlată, vinarsurilor, 
vinurilor speciale, cu excepţia 
pelinului.” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

 
 
Protecţia produselor 
vitivinicole de 
calitate. 
 

33.   28. Alineatele (2 ) şi (3) ale 
articolului 37 se abrogă. 
 

31. Nemodificat   

34.  

 
 
 

_______________ 

 
 
 
 

_______________ 
 

32. La articolului 39 se introduc 
două noi alineate, alin.(2) si (3), cu 
următorul cuprins: 
„(2) Susţinerea financiară a 
măsurilor de reglementare a filierei 
vitivinicole se poate asigura atât 
din fonduri publice, cât şi din 

 
 
 
 
Mecanism similar 
cu cele din tari UE, 
necesar pentru o 
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fonduri private constituite în 
condiţiile legii preluate în Fondul 
de Promovare a Vinului Românesc, 
administrat de Institutul Vinului. 
(3) Organizarea şi funcţionarea 
Institutului Vinului şi constituirea 
Fondului de Promovare a Vinului 
Românesc se stabilesc prin 
Hotărâre a Guvernului.” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

mai buna adaptare a 
ofertei la cerere, 
pentru aplicarea 
masurilor de 
promovare a 
vinurilor autohtone 
pe pieţele 
Comunitarii si in 
tarile terţe, pentru 
creşterea 
competitivităţii 
sectorului. 

35.   
 
 
Art. 41. - (1) În vederea 
ameliorării funcţionării pieţei 
vinurilor de calitate cu denumire 
de origine controlată şi a celor 
de calitate cu indicaţie 
geografică recunoscută, 
Guvernul analizează propunerile 
organismelor de filieră, astfel 
cum sunt definite la art. 40 alin. 
(3) lit. a), în acest domeniu şi 
stabileşte regulile de 
comercializare şi de reglare a 
ofertei în raport cu cererea pe 

_____________ 
 

33. La articolul 41, alineatul (1) şi 
litera e) a alineatului (2) vor avea 
următorul cuprins:  
„Art.41. – (1) În vederea ameliorării 
funcţionării pieţei vinurilor de calitate 
cu denumire de origine controlată şi a 
celor de calitate cu indicaţie 
geografică, Guvernul analizează 
propunerile organismelor de filieră în 
acest domeniu, astfel cum sunt 
definite la art. 40 alin. (3) lit. a), şi 
stabileşte regulile de comercializare 
şi de reglare a ofertei în raport cu 
cererea pe piaţă.  
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piaţă.  
(2) Acţiunile întreprinse de 
organismele de filieră vizează:  
a) intensificarea punerii în 
valoare a potenţialului de 
producţie;  
b) orientarea producţiei spre 
produse mai adaptate la 
cerinţele pieţei şi la gusturile şi 
aspiraţiile consumatorilor, 
îndeosebi pentru calitatea 
produselor şi protecţia mediului; 
c) ameliorarea calităţii 
produselor în toate stadiile de 
producţie, vinificare şi 
comercializare;  
d) limitarea folosirii 
substanţelor fitosanitare şi a 
altor substanţe care afectează 
calitatea produselor, protecţia 
solului şi a apei;  
e) valorificarea vinurilor şi a 
altor băuturi pe bază de must şi 
vin de calitate cu denumire de 
origine controlată, a vinurilor de 
calitate cu indicaţie geografică 
recunoscută, a etichetării 
corespunzătoare produselor de 
calitate;  
 

 
Partea introductivă - alin.(2) – 
Nemodificată 
Lit.a) – Nemodificată 
 
 
Lit.b) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
Lit.c) – Nemodificată 
 
 
 
Lit.d) – Nemodificată 
 
 
 
 
e) valorificarea vinurilor şi a altor 
băuturi pe bază de must şi vin de 
calitate cu denumire de origine 
controlată, a vinurilor de calitate cu 
indicaţie geografică, a etichetării 
corespunzătoare produselor de 
calitate;” 
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f) promovarea viticulturii 
ecologice, a combaterii integrate 
sau a altor măsuri alternative de 
producţie, cu asigurarea 
protecţiei mediului ambiant;  
g) ameliorarea cunoaşterii şi 
transparenţei producţiei şi 
pieţei;  
h) coordonarea valorificării pe 
piaţă a produselor, prin studii de 
piaţă;  
i) elaborarea contractelor-tip 
compatibile cu reglementările 
comunitare.  
 

Lit.f) – Nemodificată  
 
 
 
 
Lit.g) – Nemodificată 
 
 
Lit.h) – Nemodificată 
 
 
Lit.i) – Nemodificată 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

36.   
 
Art. 42. - În vederea îndeplinirii 
atribuţiilor legate de orientarea 
activităţilor din domeniul 
viticulturii şi vinificaţiei, 
precum şi pentru îndrumarea şi 
controlul tehnic de specialitate 
în realizarea producţiei 
vitivinicole se înfiinţează şi 
funcţionează:  
 

____________ 
 

34. La articolul 42 litera b) va avea 
următorul cuprins:  
Art.42. - Partea introductivă – 
Nemodificată  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



0 1 2 3 4 

 

 33 

a) Inspecţia de Stat pentru 
Controlul Tehnic Vitivinicol;  
b) Oficiul Naţional al 
Denumirilor de Origine pentru 
Vinuri şi Alte Produse 
Vitivinicole;  
c) Oficiul Naţional al Viei şi 
Vinului.  
 

Lit.a) – Nemodificată  
 
„b) Oficiul Naţional al Denumirilor 
de Origine pentru Vinuri;”  
 
 
Lit.c) – Nemodificată.  
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

37.   
 
Art. 46. - I.S.C.T.V. asigură 
supravegherea aplicării legii în 
realizarea producţiei de struguri, 
de vinuri şi a altor produse 
vitivinicole, inclusiv a celor cu 
denumire de origine controlată, 
având următoarele atribuţii:  
a) respectarea legislaţiei privind 
înfiinţarea şi defrişarea 
plantaţiilor viticole, modul de 
întreţinere a acestora şi de 
conservare a amenajărilor de 
combatere a eroziunii solului la 
producătorii de orice fel, 
indiferent de forma de 
proprietate sau de exploatare;  

29. Articolul 46 va avea 
următorul cuprins:  
„Art.46. - I.S.C.T.V. asigură 
supravegherea aplicării 
reglementărilor legale 
referitoare la realizarea 
producţiei de struguri, de vinuri şi 
a altor produse vitivinicole şi 
comercializarea vinurilor din 
producţia internă şi din import, 
având următoarele atribuţii:  
 
 
 
 
a) respectarea legislaţiei privind 
înfiinţarea şi reconversiunea 
plantaţiilor viticole, modul de 

35. Art.46 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.46. - I.S.C.T.V. asigură 
supravegherea aplicării legii în 
realizarea producţiei de struguri, de 
vinuri şi a altor produse vitivinicole, 
inclusiv a celor cu denumire de 
origine controlată, şi este 
organismul guvernamental abilitat 
în executarea controalelor oficiale 
pentru asigurarea calităţii şi 
conformităţii produselor vinicole 
destinate consumului uman, având 
următoarele atribuţii: 
 
a) urmăreşte respectarea legislaţiei 
privind înfiinţarea şi reconversiunea 
plantaţiilor viticole, modul de 

Regulamentul (CE) 
nr.1493/1999 
privind organizarea 
comuna a pieţei 
vitivinicole prevede 
posibilitatea statului 
membru de a 
autoriza o autoritate 
publica care poseda 
suficiente 
cunoştinţe în 
efectuarea 
practicilor si 
procedeelor 
oenologice 
autorizate, pentru a 
garanta calitatea, 
igiena si salubritatea 
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b) avizarea cererilor întocmite 
pentru înfiinţarea şi defrişarea 
plantaţiilor viticole pe suprafeţe 
mai mari de 0,1 ha de familie 
sau agent economic, în vederea 
acordării autorizaţiilor de 
plantare, respectiv de defrişare, 
de către direcţiile generale 
pentru agricultură şi industrie 
alimentară judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti;  
c) colaborarea cu specialiştii 
Inspecţiei de Stat pentru 
Calitatea Seminţelor şi a 
Materialului Săditor din cadrul 
Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor, în 
scopul aplicării normelor de 
producere şi comercializare a 
materialului săditor viticol;  
d) verificarea şi controlul 
modului de aplicare a 
prevederilor legale privind 
producerea, în vederea 
comercializării, a strugurilor, 
vinurilor şi a celorlalte produse 
vitivinicole, indiferent de 
producător;  
 
 

întreţinere a acestora şi de 
conservare a amenajărilor de 
combatere a eroziunii solului la 
producătorii de orice fel, 
indiferent de forma de proprietate 
sau de exploatare;  
b) avizarea cererilor întocmite 
pentru acordarea dreptului de 
plantare a viţei-de-vie pe 
suprafeţe mai mari de 0,1 ha de 
familie sau operator economic, 
respectiv de defrişare, de către 
direcţiile pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti;  
c) colaborarea cu specialiştii 
Inspecţiei de Stat pentru Calitatea 
Seminţelor şi a Materialului 
Săditor din cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, în scopul 
elaborării şi aplicării normelor de 
producere şi comercializare a 
materialului săditor viticol;  
 d) verificarea şi controlul 
modului de aplicare a 
prevederilor legale privind 
producerea şi comercializarea 
strugurilor, vinurilor şi a 
celorlalte produse vitivinicole, 

întreţinere a acestora şi de conservare 
a amenajărilor de combatere a 
eroziunii solului la producătorii de 
orice fel, indiferent de forma de 
proprietate sau de exploatare;  
 
b) avizează cererile întocmite pentru 
acordarea dreptului de plantare a viţei 
de vie pe suprafeţe mai mari de 0,1 
ha de familie sau operator economic, 
respectiv de defrişare, de către 
direcţiile pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti;  
 
c) colaborează cu specialiştii 
Inspecţiei de Stat pentru Calitatea 
Seminţelor şi a Materialului Săditor 
din cadrul Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în 
scopul elaborării şi aplicării normelor 
de producere şi comercializare a 
materialului săditor viticol;  
 
d) verifică şi controlează modul de 
aplicare a prevederilor legale privind 
producerea şi comercializarea 
strugurilor, vinurilor şi a celorlalte 
produse vitivinicole, buna practică 
vitivinicolă, condiţiile de igienă a 

produsului. 
Acordarea acestor 
atribuţii de control 
ISCTV, asupra 
igienei si salubrităţii 
produsului, confera 
acestuia autoritatea 
necesara asigurării 
securităţii sectorului 
vitivinicol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamentul (CE) 
nr.1493/1999 
privind organizarea 
comuna a pieţei 
vitivinicole prevede 
posibilitatea statului 
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e) respectarea practicilor şi a 
tratamentelor admise în 
producerea vinurilor şi a altor 
produse vitivinicole, efectuarea 
controlului analitic al vinurilor 
şi băuturilor alcoolice distilate 
cu indicaţie geografică 
recunoscută, în vederea 
comercializării lor, prin 
intermediul laboratoarelor 
autorizate;  
f) exercitarea controlului tehnic 
în toate fazele producerii 
vinurilor şi a celorlalte produse 
cu denumire de origine, precum 
şi asupra eliberării 
documentelor necesare pentru 
atestarea calităţii produselor 
respective, inclusiv la 
comercializare;  
g) executarea de expertize 
tehnice şi analize în domeniul 
realizării producţiei de struguri, 

inclusiv controlul documentelor 
necesare pentru atestarea calităţii 
produselor respective; 
 
 
 
 
e) verificarea respectării 
prevederilor prezentei legi şi a 
reglementărilor în vigoare, cu 
privire la reglementarea 
producţiei, circulaţiei şi 
comercializării produselor 
vitivinicole; 
 
 
 
 
f) propunerea suspendării 
licenţei de fabricaţie  până la 
remedierea abaterilor constatate; 
 
 
 
 
 
 
g) exercitarea controlului tehnic 
în toate fazele producerii vinurilor 
şi a celorlalte produse cu 

produselor şi spatiilor de producţie 
şi depozitare, respectarea 
condiţiilor igienico-sanitare pentru 
produse vitvinicole, inclusiv 
controlul documentelor necesare 
pentru atestarea calităţii şi punerea 
în consum a produselor vitivinicole;
e) verifică respectarea prevederilor 
prezentei legi şi a normelor în 
vigoare cu privire la reglementarea 
producţiei, circulaţiei şi 
comercializării produselor 
vitivinicole în colaborare cu 
organismele instituţionale de filieră 
recunoscute administrativ; 
 
 
 
f) propune suspendarea licenţei de 
fabricaţie  până la remedierea 
abaterilor constatate; 
 
 
 
 
 
 
g) exercită controlul tehnic în toate 
fazele producerii vinurilor şi a 
celorlalte produse cu denumire de 

membru de a 
autoriza o autoritate 
publica care poseda 
suficiente 
cunoştinţe in 
efectuarea 
practicilor si 
procedeelor 
oenologice 
autorizate, pentru a 
garanta calitatea, 
igiena si salubritatea 
produsului. 
Acordarea acestor 
atributii de control 
ISCTV, asupra 
igienei si salubritatii 
produsului, confera 
acestuia autoritatea 
necesara asigurarii 
securitatii sectorului 
vitivinicol. 
Reforma organizarii 
comune a pietei 
vitivinicole, potrivit 
R (CE) 
nr.1493/1999 
privind organizarea 
comuna a pietei 
vitivinicole are ca 
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vinuri şi alte produse 
vitivinicole;  
 
 
 
h) exercitarea controlului tehnic 
în toate fazele producerii 
băuturilor alcoolice distilate cu 
indicaţie geografică recunoscută 
şi asupra eliberării 
documentelor necesare pentru 
atestarea calităţii produselor 
respective, inclusiv la 
comercializare;  
i) verificarea activităţii 
laboratoarelor autorizate de 
Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor, în 
vederea efectuării de analize şi 
expertize la vinuri şi alte băuturi 
obţinute din must şi subproduse 
vitivinicole pentru consumul 
intern şi pentru export;  
j) executarea în colaborare cu 
Oficiul Naţional al Denumirilor 
de Origine pentru Vinuri şi Alte 
Produse Vitivinicole a unor 
acţiuni de control tehnic în 
legătură cu producerea vinurilor 
şi a altor produse vitivinicole cu 

denumire de origine, precum şi 
asupra eliberării documentelor 
necesare pentru atestarea calităţii 
produselor respective, inclusiv la 
comercializare;  
  h) verificarea activităţii 
laboratoarelor autorizate de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale, în vederea 
efectuării de analize şi expertize 
la vinuri şi alte băuturi obţinute 
din must şi subproduse 
vitivinicole pentru consumul 
intern şi pentru export;  
i) executarea în colaborare cu 
O.N.D.O.V. a unor acţiuni de 
control tehnic în legătură cu 
producerea vinurilor şi a altor 
produse vitivinicole cu denumire 
de origine controlată, pentru 
piaţa internă şi pentru export;  
 
 
j) constatarea vinurilor şi a altor 
produse vitivinicole ca fiind 
improprii consumului ori 
necorespunzătoare calitativ; 
limitarea sau interzicerea 
utilizării şi comercializării pentru 
consumul uman direct, ori 

origine, precum şi asupra eliberării 
documentelor necesare pentru 
atestarea calităţii produselor 
respective, inclusiv la comercializare; 
  
 h) verifică activitatea laboratoarelor 
autorizate de Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în 
vederea efectuării de analize şi 
expertize la vinuri şi alte băuturi 
obţinute din must şi subproduse 
vitivinicole pentru consumul intern şi 
pentru export;  
 
i) realizează  în colaborare cu 
O.N.D.O.V. unele acţiuni de control 
tehnic în legătură cu producerea 
vinurilor cu denumire de origine 
controlată şi cu indicaţie geografică; 
 
 
 
 
j) constată vinurile şi alte produse 
vitivinicole improprii consumului ori 
necorespunzătoare calitativ; limitează 
sau interzice utilizarea şi 
comercializarea pentru consumul 
uman direct, ori dispune distrugerea 
lor, în conformitate cu reglementările 

principale obiective 
si oficializarea 
rolului potential al 
grupurilor de 
producatori si al 
organismelor 
sectoriale. 
Regulamentul (CE) 
nr.2729/2000 de 
stabilire a normelor 
de aplicare privind 
controalele in 
sectorul vitivinicol 
prevede la articolul 
3 posibilitatea 
statului membru de 
a numi mai multe 
organisme 
competente pentru a 
colabora in vederea 
verificarii 
respectării normelor 
de reglementare a 
sectorului 
vitivinicol. 
Concordanta cu 
art.49 lit.g). 
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denumire de origine controlată, 
pentru piaţa internă şi pentru 
export;  
k) verificarea respectării 
prevederilor prezentei legi, 
precum şi ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.97/2001 privind 
reglementarea producţiei, 
circulaţiei şi comercializării 
alimentelor sau ale altor acte 
normative în vigoare;  
l) interzicerea, până la 
remedierea abaterilor constatate, 
a funcţionării unităţilor care 
produc, prelucrează, 
depozitează, transportă sau 
comercializează vinuri, alte 
produse vitivinicole şi băuturi 
alcoolice distilate cu indicaţie 
geografică recunoscută şi care 
nu corespund cerinţelor de 
calitate prevăzute de 
reglementările în vigoare, 
precum şi folosirea unor materii 
prime, aditivi, adjuvanţi, 
materiale de ambalare, 
echipamente, ustensile, utilaje şi 
substanţe de decontaminare 
necorespunzătoare calitativ;  

dispunerea distrugerii lor, în 
conformitate cu reglementările în 
vigoare;  
k) interzicerea comercializării 
loturilor de vin  şi altor produse 
vitivinicole la care există 
suspiciunea ca fiind 
necorespunzătoare sub aspect 
calitativ, până la clarificarea 
situaţiei; 
 
 
l) prelevarea probelor din 
produsele controlate şi din alte 
materiale auxiliare necesare 
procesului de producţie, pentru 
analizele efectuate în 
laboratoarele autorizate ale 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în vigoare;  
 
 
k) interzice comercializarea loturilor 
de vin  şi a altor produse vitivinicole 
la care există suspiciunea ca fiind 
necorespunzătoare sub aspect 
calitativ, până la clarificarea situaţiei; 
 
 
 
 
l) prelevează probele din produsele 
controlate şi din alte materiale 
auxiliare necesare procesului de 
producţie, pentru analizele efectuate 
în laboratoarele autorizate ale 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30073
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30073
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30073
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m) constatarea vinurilor, a altor 
produse vitivinicole şi băuturilor 
alcoolice distilate cu indicaţie 
geografică recunoscută ca fiind 
improprii consumului ori 
necorespunzătoare calitativ; 
limitarea sau interzicerea 
utilizării şi comercializării în 
alte scopuri ori dispunerea 
distrugerii lor, în conformitate 
cu reglementările în vigoare;  
n) aplicarea sechestrului pe 
loturile de vinuri, de alte 
produse vitivinicole şi de 
băuturi alcoolice distilate cu 
indicaţie geografică 
recunoscută, ca fiind 
necorespunzătoare sub aspect 
calitativ, până la clarificarea 
situaţiei lor. Deţinătorii 
produselor sechestrate trebuie să 
asigure condiţii de păstrare şi 
conservare adecvate, până la 
finalizarea situaţiei create;  
o) prelevarea probelor din 
produsele controlate şi din alte 
materiale auxiliare necesare 
procesului de producţie, pentru 
analizele efectuate în 
laboratoarele autorizate. 

m) controlul de conformitate 
pentru produsele vitivinicole 
importate; 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) păstrarea secretului 
profesional, pentru a nu divulga 
unei terţe părţi datele 
confidenţiale de care a luat 
cunoştinţă în timpul controlului; 
 
 
 
 
 
 
 
 
o) verificarea, prin sondaj, a 
corectitudinii întocmirii 
declaraţiilor de stocuri, de recoltă 
şi de producţie, scriptic şi faptic, 
indiferent de declarant, persoană 
fizică sau juridică;  

m) exercită controlul de conformitate 
pentru produsele vitivinicole 
importate; 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) păstrează secretul profesional, 
pentru a nu divulga unei terţe părţi 
datele confidenţiale de care a luat 
cunoştinţă în timpul controlului; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o) verifică, prin sondaj, 
corectitudinea întocmirii declaraţiilor 
de stocuri, de recoltă şi de producţie, 
scriptic şi faptic, indiferent de 
declarant, persoană fizică sau 
juridică;  
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Contravaloarea acestor analize 
se stabileşte conform tarifelor 
de plată folosite de acestea şi 
care se suportă de agentul 
economic controlat;  
p) păstrarea secretului 
profesional, pentru a nu divulga 
unei terţe părţi datele 
confidenţiale de care a luat 
cunoştinţă în timpul controlului; 
 
 
 
 
r) verificarea, prin sondaj, a 
corectitudinii întocmirii 
declaraţiilor de stocuri şi de 
recoltă, scriptic şi faptic, 
indiferent de declarant, persoană 
fizică sau juridică;  
 
 
 
 
s) verificarea licenţelor de 
fabricaţie solicitate de persoane 
fizice sau juridice care produc 
vin, produse pe bază de must, 
vin şi băuturi alcoolice distilate 
cu indicaţie geografică 

 
 
 
 
 
p) propunerea retragerii licenţei 
de fabricaţie a unităţilor 
producătoare şi de comercializare 
a produselor menţionate, 
necorespunzătoare calitativ şi 
contrare legii;  
q) verificarea şi constatarea 
abandonării şi defrişării 
plantaţiilor de viţă-de-vie; 
r) elaborarea normelor 
metodologice pentru autorizarea 
laboratoarelor în vederea 
executării de analize pentru vinuri 
şi alte produse pe bază de must şi 
vin ce urmează a fi expediate în 
scopul comercializării pe piaţa 
internă, norme care se aprobă prin 
ordin al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale; 
s) verificarea şi controlul 
vinurilor, produselor pe bază de 
must şi/sau vin şi produselor 
derivate vinicole importate; 
 
 

 
 
 
 
 
p) propune retragerea licenţei de 
fabricaţie a unităţilor producătoare şi 
de comercializare a produselor 
menţionate, necorespunzătoare 
calitativ şi contrare legii;  
 
q) verifică şi constată abandonarea şi 
defrişarea plantaţiilor de viţă de 
vie;” 
r) elaborează normele metodologice 
pentru autorizarea laboratoarelor în 
vederea executării de analize pentru 
vinuri şi alte produse pe bază de must 
şi vin ce urmează a fi expediate în 
scopul comercializării pe piaţa 
internă, norme care se aprobă prin 
ordin al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale; 
 
s) verifică şi controlează vinurile, 
produsele pe bază de must şi/sau vin 
şi produsele derivate vinicole 
importate; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 
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recunoscută, destinate 
comercializării;  
ş) propunerea retragerii licenţei 
de fabricaţie a unităţilor 
producătoare şi de 
comercializare a produselor 
menţionate, necorespunzătoare 
calitativ şi contrare legii;  
 
 
t) îndeplinirea altor atribuţii 
stabilite de actele normative în 
vigoare.  

 
 
ş) aplicarea sancţiunilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare 
operatorilor economici, persoane 
fizice sau juridice din sfera 
producţiei, circulaţiei şi 
comercializării vinurilor şi alte 
produse vitivinicole, pentru 
abaterile constatate; 
t) îndeplinirea altor atribuţii 
stabilite de actele normative în 
vigoare.". 

 
 
ş) aplică sancţiunile prevăzute de 
legislaţia în vigoare operatorilor 
economici, persoane fizice sau 
juridice din sfera producţiei, 
circulaţiei şi comercializării vinurilor 
şi alte produse vitivinicole, pentru 
abaterile constatate; 
 
t) îndeplineşte alte atribuţii stabilite 
de actele normative în vigoare.” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

38.   
 
Art. 47. - Sumele încasate de 
I.S.C.T.V. din amenzi şi din 
prestări de servicii se varsă în 
fondul special "Dezvoltarea 
agriculturii româneşti", 
constituit potrivit prevederilor 
Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu 

30. Articolul 47 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.47. - Sumele încasate de 
I.S.C.T.V. din amenzi şi din 
prestări de servicii se fac venit  la 
bugetul de stat.” 
 

36. Nemodificat   

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=29651
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destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, la 
dispoziţia Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor, urmând să fie 
utilizate pentru acţiuni de 
sprijinire a dezvoltării şi 
modernizării producţiei 
vitivinicole, aprobate prin ordin 
al ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor. 

39.   
 
Art. 48. - (1) Oficiul Naţional al 
Denumirilor de Origine pentru 
Vinuri şi Alte Produse 
Vitivinicole, denumit în 
continuare O.N.D.O.V., se 
organizează şi funcţionează ca 
instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor, cu finanţare din 
bugetul de stat aprobat pentru 
minister şi din venituri 
extrabugetare.  

ui 

„Art.48. - (1) O.N.D.O.V. se 
organizează şi funcţionează ca 
instituţie publică, cu personalitate 
juridică, în subordinea 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,  
finanţată integral din venituri  
proprii. 

(2) Modul de organizare şi 
funcţionare a O.N.D.O.V., 
precum şi structurile sale 

31. Articolul 48  va avea 
următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
(2) Modul de organizare şi 
funcţionare a O.N.D.O.V., 
precum şi structurile sale 

37. Nemodificat   
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organizatorice, centrale şi 
teritoriale, se aprobă prin ordin 
al ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor.  
 

organizatorice, centrale şi 
teritoriale, se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii, pădurilor 
şi dezvoltării rurale.  
 (3) O.N.D.O.V. poate organiza şi 
susţine financiar programe de 
pregătire şi instruire profesională 
a angajaţilor săi, în colaborare cu 
instituţiile de învăţământ şi 
cercetare din domeniul vitivinicol 
şi cu unităţile producătoare de 
vinuri cu denumire de origine 
controlată şi vinuri spumante cu 
denumire de origine controlată . 
 (4) În baza bugetului aprobat, 
O.N.D.O.V. poate acorda sprijin 
financiar pentru desfăşurarea unor 
acţiuni care vizează dezvoltarea, 
modernizarea şi promovarea 
producţiei vitivinicole, precum şi 
a unor acţiuni de promovare a 
produselor vitivinicole 
româneşti.” 

40.   
 
Art. 49. - O.N.D.O.V. 
îndeplineşte următoarele 
atribuţii:  
a) elaborarea normelor tehnice 
pentru producerea vinurilor, a 

32. Articolul 49 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.49. – O.N.D.O.V. 
îndeplineşte următoarele atribuţii: 
  
a) elaborarea normelor tehnice 
pentru producerea vinurilor cu 

38. Articolul 49 va avea următorul 
cuprins: 
Art.49 - Partea introductivă – 
Nemodificată 
 
 

a) elaborează normele tehnice pentru 
producerea vinurilor cu denumire de 
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altor produse vitivinicole cu 
denumire de origine controlată, 
care se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor, cu 
consultarea I.S.C.T.V. şi a 
Oficiului Naţional al Viei şi 
Vinului;  
 
 
b) întocmirea, împreună cu 
Oficiul Naţional al Viei şi 
Vinului, a unor proiecte de 
ordine ale ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi 
pădurilor pentru aprobarea 
denumirilor de origine 
controlată la vinuri şi alte 
produse vitivinicole;  
c) eliberarea deciziilor privind 
acordarea dreptului de 
producere a vinurilor şi a altor 
produse vitivinicole cu 
denumire de origine controlată;  
d) eliberarea autorizaţiilor de 
producător de vinuri şi de alte 
produse vitivinicole cu 
denumire de origine controlată, 
în baza cererilor întocmite de 
deţinătorii plantaţiilor viticole 

denumire de origine controlată, a 
vinurilor spumante cu denumire 
de origine controlată şi a vinurilor 
cu indicaţie geografică, cu 
consultarea O.N.V.V. şi a 
organizaţiilor de producători de 
vinuri din arealul vizat, care se 
aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale;  
 b) întocmirea, împreună cu 
O.N.V.V., a proiectelor de ordine 
ale ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale 
pentru aprobarea denumirilor de 
origine controlată şi/sau 
indicaţiilor geografice ; 
 
 
c) întocmirea, împreună cu  
O.N.V.V. a documentaţiilor 
pentru vinurile cu denumire de 
origine controlată şi/sau  vinurile 
cu indicaţie geografică; 
d) eliberarea autorizaţiei de 
producător de struguri destinaţi 
obţinerii de vinuri cu denumire de 
origine controlată  şi a autorizaţiei 
de producător de vinuri cu 
denumire de origine controlată, la 

origine controlată, a vinurilor 
spumante cu denumire de origine 
controlată şi a vinurilor cu indicaţie 
geografică, cu consultarea O.N.V.V. 
şi a organizaţiilor de producători de 
vinuri din arealul vizat, care se 
aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale;  
 
b) întocmeşte, împreună cu 
O.N.V.V., proiectele de ordine ale 
ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale pentru aprobarea 
denumirilor de origine controlată 
şi/sau indicaţiilor geografice ; 
 
 
 
c) întocmeşte, împreună cu  
O.N.V.V. documentaţiile pentru 
vinurile cu denumire de origine 
controlată, vinurile spumante cu 
denumire de origine controlată şi a  
vinurilor cu indicaţie geografică; 
d) eliberează autorizaţia de 
producător de struguri destinaţi 
obţinerii de vinuri şi/sau vinuri 
spumante cu denumire de origine 
controlată şi a autorizaţiei de 
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îndreptăţiţi să producă astfel de 
băuturi sau de producătorii de 
vinuri care realizează vinificarea 
strugurilor preluaţi de la 
cultivatorii de viţă de vie care 
deţin astfel de plantaţii;  
e) eliberarea certificatelor de 
atestare a dreptului de 
comercializare a vinurilor şi a 
altor produse vitivinicole cu 
denumire de origine controlată, 
în baza verificărilor efectuate în 
legătură cu respectarea normelor 
tehnice de realizare a acestor 
produse, precum şi a controlului 
analitic şi organoleptic executat 
asupra celor pregătite în vederea 
comercializării;  
f) analizarea contestaţiilor 
depuse în legătură cu deciziile 
de retragere a certificatelor 
menţionate la lit. e);  
g) controlul, împreună cu 
I.S.C.T.V., privind modul de 
respectare şi aplicare a 
prevederilor legale în legătură 
cu regimul denumirilor de 
origine controlată pentru 
produsele menţionate;  
 

solicitarea producătorilor; 
 
 
 
 
 
 e) eliberarea certificatelor de 
atestare a dreptului de 
comercializare pentru vinurile cu 
denumire de origine controlată, 
care atestă dreptul de utilizare a 
denumirii de origine, la 
solicitarea producătorilor; 
 
 
 
 
 
f) controlul privind modul de 
aplicare şi respectare a 
prevederilor legale referitoare la 
vinurile cu denumire de origine 
controlată; 
g) controlul,  împreună cu 
I.S.C.T.V., privind modul de 
respectare şi aplicare a 
prevederilor legale în legătură cu 
regimul vinurilor cu indicaţie 
geografică;  
 

producător de vinuri şi/sau vinuri 
spumante cu denumire de origine 
controlată, la solicitarea 
producătorilor; 
 
 
e) eliberează certificatele de atestare 
a dreptului de comercializare pentru 
vinurile şi/sau vinurile spumante cu 
denumire de origine controlată, care 
atestă dreptul de utilizare a denumirii 
de origine, la solicitarea 
producătorilor; 
 
 
 
 
 
f) controlează modul de aplicare şi 
respectare a prevederilor legale 
referitoare la vinurile şi/sau vinurile 
spumante cu denumire de origine 
controlată; 
g) controlează,  împreună cu 
I.S.C.T.V., modul de respectare şi 
aplicare a prevederilor legale în 
legătură cu regimul vinurilor cu 
indicaţie geografică;  
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h) retragerea temporară sau 
definitivă a documentelor de 
atestare, în cazul în care se 
constată nerespectarea de către 
producători a prevederilor 
deciziilor de producere a 
vinurilor şi a altor băuturi cu 
denumire de origine controlată, 
sesizând totodată I.S.C.T.V. în 
vederea constatării infracţiunilor 
sau a contravenţiilor prevăzute 
de lege;  
 
i) asigurarea, prin intermediul 
specialiştilor împuterniciţi, 
numiţi prin ordin al ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi 
pădurilor, a semnării 
documentelor de atestare a 
calităţii vinurilor şi a celorlalte 
produse vitivinicole cu 
denumire de origine controlată 
şi a băuturilor alcoolice distilate 
cu indicaţie geografică 
recunoscută;  
j) îndeplinirea altor atribuţii 
stabilite de actele normative în 
vigoare.  

h) suspendarea sau anularea 
certificatului de atestare a 
dreptului de comercializare 
pentru vinuri cu denumire de 
origine controlată, în cazul în care 
se constată nerespectarea de către 
producători a prevederilor legale 
privind producerea  şi 
comercializarea vinurilor cu 
denumire de origine controlată, şi  
sesizează  I.S.C.T.V. în vederea 
aplicării sancţiunilor prevăzute de 
lege;  
i) controlul calităţii vinurilor cu 
denumire de origine controlată 
din punct de vedere organoleptic, 
pentru atestarea  conformităţii în 
vederea comercializării, împreună 
cu Asociaţia Degustătorilor 
Autorizaţi din România;  
 
 
 
 
 
j) controlul plantaţiilor  de viţă-
de-vie producătoare de struguri 
pentru obţinerea vinurilor cu 
denumire de origine controlată; 
 

h) suspendă sau anulează certificatul 
de atestare a dreptului de 
comercializare pentru vinuri şi/sau 
vinuri spumante cu denumire de 
origine controlată, în cazul în care se 
constată nerespectarea de către 
producători a prevederilor legale 
privind producerea  şi 
comercializarea vinurilor şi/sau 
vinurilor spumante cu denumire de 
origine controlată, şi  sesizează  
I.S.C.T.V. în vederea aplicării 
sancţiunilor prevăzute de lege;  
i) controlează calitatea vinurilor 
şi/sau vinurilor spumante cu 
denumire de origine controlată din 
punct de vedere organoleptic, pentru 
atestarea  conformităţii în vederea 
comercializării, împreună cu 
Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi 
din România;  
 
 
 
 
j) controlează plantaţiile  de viţă de 
vie producătoare de struguri pentru 
obţinerea vinurilor şi/sau vinurilor 
spumante cu denumire de origine 
controlată; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 
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k) controlul spaţiilor de producţie 
şi depozitare a vinurilor cu 
denumire de origine controlată şi 
vinurilor spumante cu denumire 
de origine controlată; 
l) controlul evidenţelor  şi a altor 
documente cu privire la 
comercializarea vinurilor cu 
denumire de origine controlată şi 
a vinurilor spumante cu denumire 
de origine controlată.” 
 

k) controlează spaţiile de producţie şi 
depozitare a vinurilor şi/sau vinurilor 
spumante cu denumire de origine 
controlată; 
 
l) controlează evidenţele  şi alte 
documente cu privire la 
comercializarea vinurilor şi/sau 
vinurilor spumante cu denumire de 
origine controlată.” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

 
 
 
 
 
 

41.   
 
Art. 50. - Taxele pentru 
eliberarea autorizaţiei de 
producător de struguri, vinuri şi 
alte produse vitivinicole cu 
denumire de origine controlată 
şi a certificatului de atestare a 
dreptului de comercializare a 
acestora, solicitate de către 
deţinătorii de plantaţii viticole, 
precum şi de producătorii de 
vinuri din această categorie, se 
stabilesc prin ordin al 
ministrului agriculturii, 

33. Articolul 50  va avea 
următorul cuprins: 
„Art.50. - (1) Taxele pentru 
eliberarea autorizaţiei de 
producător de struguri destinaţi 
obţinerii de vinuri cu denumire 
de origine controlată,  a 
autorizaţiei de producător de 
vinuri cu denumire de origine 
controlată şi certificatului de 
atestare a dreptului de 
comercializare pentru vinurile 
cu denumire de origine 
controlată şi vinurile spumante 
cu denumire de origine 

39. Articolul 50 va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Taxele pentru eliberarea 
autorizaţiei de producător de struguri, 
vinuri şi/sau vinuri spumante cu 
denumire de origine controlată şi a 
certificatului de atestare a dreptului 
de comercializare a acestora, 
solicitate de către deţinătorii de 
plantaţii viticole, precum şi de 
producătorii de vinuri din această 
categorie, se stabilesc prin ordin al 
ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale. 
 

Pentru o exprimare 
mai clara; 
- simplificarea 
procedurilor de 
autorizare si 
certificare, conform 
cu specificitatea 
domeniului de 
reglementare 
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alimentaţiei şi pădurilor.  
 

controlată se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii, pădurilor 
şi dezvoltării rurale.  
(2) Autorizaţia de producător de 
struguri destinaţi obţinerii de 
vinuri  cu denumire de origine 
controlată şi autorizaţia de 
producător de vinuri cu denumire 
de origine controlată se eliberează 
pentru fiecare an de producţie, 
iar certificatul de atestare a 
dreptului de comercializare 
pentru vinurile cu denumire de 
origine controlată şi vinurile 
spumante cu denumire de origine 
controlată se eliberează  pentru o 
perioadă de o lună. 
(3) Pentru executarea unor lucrări 
specifice activităţii O.N.D.O.V., 
care nu se pot realiza cu  
personalul din structura 
organizatorică aprobată,  pot fi 
utilizaţi în condiţiile legii 
specialişti din domeniu.". 

 
 
 
(2) Autorizaţia de producător de 
struguri destinaţi obţinerii de vinuri 
cu denumire de origine controlată şi 
autorizaţia de producător de vinuri cu 
denumire de origine controlată se 
eliberează anual la cererea 
producătorului, iar certificatul de 
atestare a dreptului de comercializare 
pentru vinurile cu denumire de 
origine controlată şi/sau vinurile 
spumante cu denumire de origine 
controlată se eliberează pe loturi.” 
 
 
Alin.(3) – se elimină. 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

42.   34. Articolul 51 se abrogă. 40. Nemodificat   
43.   

 
Art.52.- (1) Oficiul Naţional al 
Viei şi Vinului, denumit în 
continuare O.N.V.V., 

_____________ 

41. Articolului 52 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.52. – (1) Oficiul Naţional al Viei 
şi Vinului, funcţionează în 
subordinea Ministerului 

 
 
Pentru corelare cu 
art.9. 
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funcţionează în subordinea 
Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor ca 
organism specializat cu caracter 
tehnico-ştiinţific, cu 
personalitate juridică. 
(2) Modul de organizare şi 
funcţionare a O.N.V.V. se 
aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi 
pădurilor. 

Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale ca organism 
specializat cu caracter tehnico-
ştiinţific, cu personalitate juridică. 
 
 
(2) Statutul precum şi modul de 
organizare şi funcţionare a O.N.V.V. 
se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.”
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

 
 
 
 
 
 
Reglementare 
privind concordanta 
cu modul de 
organizarea si 
funcţionare a 
O.N.V.V.   

44.   
 
Art. 53. - (1) O.N.V.V. este 
finanţat din venituri 
extrabugetare şi din alocaţii 
bugetare, prin bugetul stabilit 
pentru Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor.  
(2) Veniturile extrabugetare 
ale O.N.V.V. se realizează prin: 
a) cotizaţii ale membrilor săi;  
b) sponsorizări;  
c) donaţii;  
d) prestări de servicii.  
 

35. La alineatele (1), (2) şi (3) 
ale articolului 53, sintagma 
venituri extrabugetare se 
înlocuieşte cu sintagma  venituri 
proprii. 
 

42. Articolul 53 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 53 - (1) O.N.V.V. este finanţat 
din alocaţii bugetare, prin bugetul 
stabilit pentru Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi din 
venituri proprii. 
 
(2) Veniturile proprii ale O.N.V.V. 
se realizează prin:  
a) sponsorizări;  
b) donaţii;  
c) prestări de servicii.  
 
 

Regulamentul (CE) 
nr.1493/1999 
impune stabilirea la 
nivelul fiecărui stat 
membru a unui 
organism de 
legătura cu Comisia 
de Agricultura a 
Uniunii Europene. 
Necesar pentru 
definirea cadrului 
de funcţionare si a 
surselor de finanţare 
necesare  pentru 
îndeplinirea 
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(3) Veniturile extrabugetare, 
completate cu alocaţiile 
bugetare repartizate de 
Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor pentru 
O.N.V.V., se utilizează pentru 
susţinerea activităţii 
secretariatului permanent, 
achitarea cotizaţiei României de 
membru al Organizaţiei 
Internaţionale a Viei şi Vinului, 
denumită în continuare O.I.V., 
pentru abonamente la 
publicaţiile străine de 
specialitate, participarea 
specialiştilor români la 
manifestările organizate de 
O.I.V., organizarea de acţiuni 
cu caracter tehnico-ştiinţific şi 
alte acţiuni de interes naţional 
în domeniu, aprobate de 
Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor. 

(3) Alocaţiile bugetare repartizate de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale pentru O.N.V.V., 
completate cu veniturile proprii se 
utilizează pentru susţinerea 
activităţilor O.N.V.V., pentru plata 
personalului din aparatul executiv şi 
pentru achitarea cotizaţiei României 
de membru al Organizaţiei 
Internaţionale a Viei şi Vinului, 
denumită în continuare O.I.V.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

obligaţiilor interne 
şi internaţionale 

45.   
 
Art. 54. - (1) O.N.V.V. este 
constituit din cei mai reputaţi 
specialişti din domeniul 
vitivinicol, din cercetare, 
învăţământ şi producţie, aleşi 

______________ 

43. Articolul 54 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.54. - (1) O.N.V.V. are în 
structura sa organizatorică: 
a) consiliul ştiinţific, aprobat prin 
ordin al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale, este 

 
 
Pentru structurarea 
oficiului in 
concordanta cu 
organisme similare 
din tari UE si tari 
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în adunarea generală.  
(2) Adunarea generală alege 
comitetul executiv, 
secretariatul permanent şi 
adoptă statutul acestui 
organism. Prin ordin al 
ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor se 
aprobă statutul şi componenţa 
O.N.V.V., ale comitetului 
executiv şi ale secretariatului 
permanent.  

format din 7 membri, din care unul 
este reprezentant al Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, restul 
membrilor fiind numiţi la 
propunerea organizaţiei 
interprofesionale de profil, 
recunoscute administrativ; 
b) corpul de experţi; 
c) aparatul executiv. 
(2) Consiliul ştiinţific aprobă 
regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare.” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

terţe. 

46.   
 
Art. 55. - O.N.V.V. îndeplineşte 
următoarele atribuţii:  
a) fundamentarea, pe bază de 
studii şi analize, a strategiei pe 
care România o dezvoltă în 
domeniul viticulturii şi 
vinificaţiei şi participarea la 
stabilirea cadrului metodologic 
de desfăşurare a activităţii din 
acest sector, în concordanţă cu 

36. Articolul 55 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.55. - O.N.V.V. îndeplineşte 
următoarele atribuţii principale: 
a) întocmeşte  studii şi analize în 
domeniul viticulturii şi 
vinificaţiei, stabileşte practicile şi 
tratamentele  în producerea 
strugurilor, vinurilor şi a 
băuturilor pe bază de struguri, 
must si vin, în concordanţă cu 
interesele economiei naţionale şi 

44. Articolului 55 va avea 
următorul cuprins:      
Partea introductivă – Nemodificată 
 
Lit.a) – Nemodificată 
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interesele economiei şi ale 
producătorilor, precum şi cu 
reglementările internaţionale;  
 
b) avizarea lucrărilor de 
delimitare a arealelor viticole, 
zonarea soiurilor de viţă de vie, 
stabilirea tipurilor de vin şi a 
altor produse pe bază de must şi 
vin, autorizate pentru producere, 
inclusiv a celor cu denumire de 
origine controlată, precum şi a 
altor lucrări privind dezvoltarea 
sectorului vitivinicol;  
c) avizarea normelor tehnice 
privind stabilirea condiţiilor de 
cultură a viţei de vie şi de 
producere a vinurilor şi a altor 
produse vitivinicole cu 
denumire de origine controlată;  
 
 
d) iniţierea şi sprijinirea unor 
acţiuni de propagandă 
vitivinicolă, a unor manifestări 
naţionale şi internaţionale de 
profil, precum şi asigurarea 
legăturii României cu 
organismele internaţionale de 
specialitate.  

ale viticultorilor, cu 
reglementările adoptate pe plan 
internaţional şi cu acquis-ul 
comunitar; 
b) face propuneri de elaborare a 
unor proiecte de legi şi a altor 
acte normative  pentru sectorul 
vitivinicol, ţinând seama de 
cerinţele dezvoltării viticulturii şi 
vinificaţiei din ţara noastră;  
 
 
 
 
c) colaborează cu instituţiile 
centrale şi teritoriale din 
subordinea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, în vederea 
stabilirii şi realizării obiectivelor 
de dezvoltare ale sectorului 
vitivinicol românesc; 
d) participă la fundamentarea şi 
implementarea proiectelor 
naţionale şi internaţionale de 
asistenţă tehnică şi de investiţii în 
domeniul vitivinicol; 
e) colaborează cu Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice 
Gheorghe Ionescu Şişeşti şi 

 
 
 
 
Lit.b) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit.c) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
Lit.d) – Nemodificată 
 
 
 
 
e) colaborează cu Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 
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 unităţile de cercetare în realizarea 
programelor sectoriale de 
cercetare ştiinţifică şi aplicativă în 
domeniul vitivinicol; 
f) avizează lucrările de delimitare 
a arealelor viticole, zonarea 
soiurilor de viţă-de-vie, stabilirea 
tipurilor de vin şi a altor produse 
pe bază de must şi vin, inclusiv a 
celor cu denumire de origine 
controlată, precum şi a altor 
lucrări privind dezvoltarea 
sectorului vitivinicol; 
g) avizează normele tehnice 
privind stabilirea condiţiilor de 
cultură a viţei-de-vie şi de 
producere a vinurilor şi a altor 
produse vitivinicole cu denumire 
de origine controlată; 
h) avizează, anterior aprobării 
prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale, propunerile 
O.N.D.O.V.  pentru fiecare 
denumire de origine controlată;  
i) iniţiază şi sprijină organizarea 
de manifestări naţionale şi 
internaţionale cu caracter 
vitivinicol: congrese, 
simpozioane, consfătuiri, 

unităţile de cercetare în realizarea 
programelor sectoriale de cercetare 
ştiinţifică şi aplicativă în domeniul 
vitivinicol; 
f) avizează lucrările de delimitare a 
arealelor viticole, zonarea soiurilor de 
viţă de vie, stabilirea tipurilor de vin 
şi a altor produse pe bază de must şi 
vin, inclusiv a celor cu denumire de 
origine controlată, precum şi a altor 
lucrări privind dezvoltarea sectorului 
vitivinicol; 
 
g) avizează normele tehnice privind 
stabilirea condiţiilor de cultură a viţei 
de vie şi de producere a vinurilor cu 
denumire de origine controlată şi cu 
indicaţie geografică; 
 
Lit.h) – Nemodificată 
 
  
 
 
 
Lit.i) – Nemodificată 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 
 
 
 
 
 
 
Pe cale de 
consecinţă a 
prevederilor art.22 
si art.49.  
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 
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concursuri de struguri şi vin etc.; 
j) asigură legătura ţării noastre cu 
Organizaţia Internaţională a Viei 
şi Vinului, denumită în continuare 
O.I.V., precum  şi cu organismele 
internaţionale similare; 
 
 
k) colaborează  cu  I.S.C.T.V., 
O.N.D.O.V. şi cu instituţiile 
descentralizate din teritoriu, cu 
organizaţiile de producători, cu 
organizaţiile şi organismele din 
filieră pentru grupa de produse 
struguri, vin şi produse procesate 
din acestea; 
l) participă la editarea unor 
reviste de specialitate destinate 
informării specialiştilor şi 
producătorilor interni şi externi;  
m) sprijină acţiunile de 
promovare vitivinicolã, atât în 
tarã, cât şi în străinătate ; 
n) acordã premii pentru cele mai 
valoroase lucrări din domeniul 
viticulturii, oenologiei, economiei 
vitivincole, precum şi din cel al 
istoriei, medicinei şi igienei în 
legătura cu via şi cu produsele ei; 
 

 
 j) asigură legătura ţării noastre cu 
O.I.V., cu Biroul Vin, Alcool, 
Tutun, Seminţe şi Hamei al 
Direcţiei Generale de Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală  a Comisiei 
Europene precum  şi cu alte 
organisme internaţionale similare; 
Lit.k) – Nemodificată 
  
 
 
 
 
 
 
Lit.l) – Nemodificată 
 
 
 
Lit.m) – Nemodificată 
 
 
Lit.n) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
 

 
Regulamentul (CE) 
nr.1493/1999 
impune stabilirea la 
nivelul fiecărui stat 
membru a unui 
organism de 
legătură cu Comisia 
de Agricultura a 
Uniunii Europene. 
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o) colaborează cu instituţiile de 
învăţământ superior, de cercetare 
ştiinţifică din ţară şi străinătate; 
p) asigură participarea 
specialiştilor români la 
manifestările internaţionale cu 
caracter tehnico-ştiinţific 
desfăşurate sub egida O.I.V.; 
q) îndeplineşte şi alte atribuţii 
stabilite de actele normative în 
vigoare.” 

Lit.o) – Nemodificată 
 
 
Lit.p) – Nemodificată 
 
 
 
 
q) gestionează Registrul 
plantaţiilor viticole. 
 
r) îndeplineşte şi alte atribuţii 
stabilite prin acte normative în 
colaborare cu organismele 
instituţionale de filieră recunoscute 
administrativ.” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

 
 
 
 
 
 
 
Statul membru 
desemnează 
organismul potrivit 
R (CEE) 
NR.2392/1986 
privind organizarea 
unui registru 
comunitar al 
culturilor de vita de 
vie. 

47.   
 
Art. 57. - Constituie infracţiuni 
următoarele fapte:  
a) defrişarea viilor nobile în 
suprafaţă mai mare de 0,1 ha de 
agent economic sau de familie, 
fără autorizaţie, se pedepseşte 
potrivit art. 217 din Codul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Articolul 57 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 57  - Constituie infracţiuni 
următoarele fapte: 
a) falsificarea sau substituirea 
vinurilor ori a băuturilor pe bază de 
must şi/sau vin conform art. 19 şi 
art.26 alin. (2), (3) si (4), expunerea 
spre vânzare şi/sau vânzarea acestora 

Potrivit principiilor 
instituite de art.2 al 
R (CE) 
nr.2729/2000 de 
stabilire a normelor 
de aplicare privind 
controalele in 
sectorul vitivinicol, 
statele membre 
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penal;  
 
 
 
 
b) falsificarea sau substituirea 
vinurilor ori a băuturilor pe bază 
de must, vin, distilat şi 
subproduse vinicole, conform 
art. 19 şi art. 26 alin. (4), 
precum şi vânzarea acestora, 
cunoscând că sunt falsificate sau 
substituite, se pedepsesc potrivit 
art. 297 şi 313 din Codul penal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 

cunoscând că sunt falsificate sau 
substituite, producerea pichetului, 
potrivit prevederilor art. 21 alin. 
(3), se pedepsesc potrivit art. 313 şi 
297 din Codul penal; 
b) producerea ori punerea în 
circulaţie conform art. 26 alin. (5), a 
produselor care fac obiectul prezentei 
legi, în scopul de a induce în eroare 
pe beneficiari se pedepsesc potrivit 
art. 286 si 301din Codul Penal.” 
 
 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

adopta masurile 
necesare pentru a 
verifica respectarea 
normelor 
comunitare de 
reglementare a 
sectorului 
vitivinicol si a 
normelor naţionale 
de aplicare. Pentru 
eliminarea 
produselor vinicole 
neconforme, pentru 
descurajarea 
producerii acestora, 
in vederea asigurării 
unei pieţe 
vitivinicole sigure si 
atrăgătoare pentru 
statele U.E. si terţe, 
in raport de 
posibilităţile 
conferite de 
prevederile R (CE) 
nr.1493/1999 si R 
(CE) nr.2729/2000 
si de posibilitatea 
conferita de legea 
penala nationala de 
a institui infractiuni 
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prin legi speciale, 
apare necesara 
incriminarea 
infractionala a unor 
fapte ce contravin 
prevederilor 
prezentei legi si a 
normelor de 
aplicare a acesteia. 

48.   
Art.58. -  
„(2) În cazul săvârşirii faptelor 
prevăzute la art.57 lit.b) se 
aplică şi măsura confiscării 
întregii cantităţi fraudate.” 
 

 46. La articolul 58, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
„(2) În cazul săvârşirii faptelor 
prevăzute la art.57 se aplică şi măsura 
confiscării întregii cantităţi fraudate.” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

 

49.   
 
Art. 59. - Constituie contravenţii 
următoarele fapte, dacă nu au 
fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii 
penale, să constituie infracţiuni: 
a) înfiinţarea de plantaţii de vii 
în suprafaţă de peste 0,1 ha de 
agent economic sau de familie 
ori extinderea peste această 

37. Articolul 59 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.59. - Constituie contravenţii 
următoarele fapte: 
 
 
 
a) înfiinţarea de plantaţii de vii în 
suprafaţă de peste 0,1 ha de 
persoană fizică sau juridică ori 
extinderea peste aceasta limită a 

47. Articolului 59 va avea 
următorul cuprins: 
Nemodificat  
 
 
 
 
Lit.a) - Nemodificată 
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limită a celor existente, fără 
autorizaţie de plantare eliberată 
de direcţiile generale pentru 
agricultură şi industrie 
alimentară judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, potrivit 
prevederilor art. 11 alin. (1) şi 
(2);  
b) înfiinţarea de plantaţii mai 
mari de 0,1 ha sau extinderea 
peste această limită a celor 
existente cu alte soiuri decât 
cele recomandate şi autorizate, 
potrivit prevederilor art. 12 alin. 
(1);  
c) încălcarea art. 12 alin. (2) 
prin plantarea de hibrizi direct 
producători în arealele viticole 
sau în extravilanul localităţilor 
situate în afara arealelor 
viticole;  
d) producerea vinurilor cu 
denumire de origine în afara 
arealului delimitat, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la art. 23 
alin. (2) şi (3);  
e) punerea în consum şi 
comercializarea unor vinuri şi a 
altor produse obţinute din must, 
vin şi distilat de vin, care nu 

celor existente, fără autorizaţie de 
plantare eliberată de direcţiile 
pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, potrivit prevederilor 
art. 11 alin. (1) şi (2);    
 
 
b) înfiinţarea de plantaţii mai 
mari de 0,1 ha sau extinderea 
peste această limită a celor 
existente cu alte soiuri decât cele 
admise în cultură, potrivit 
prevederilor art. 12 alin. (1);  
 
c) încălcarea art. 12 alin. (2) prin 
plantarea de hibrizi direct 
producători în arealele viticole 
sau în extravilanul localităţilor 
situate în afara arealelor viticole; 
 
d) abandonarea plantaţiilor de 
viţă-de-vie cu soiuri admise în 
cultură, potrivit prevederilor art. 
14, alin. (1);  
 
e) îmbutelierea vinurilor DOC în 
afara arealului delimitat, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la 
art. 23 alin. (5), potrivit 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lit.b) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
 
Lit.c) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
„d) abandonarea plantaţiilor de viţă 
de vie cu soiuri admise în cultură, 
potrivit prevederilor art. 14, alin. (1);  
 
 
e) îmbutelierea vinurilor DOC în 
afara arealului delimitat, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la art. 23 alin.(5); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrivit principiilor 
instituite de art.2 al 
R (CE) 
nr.2729/2000 de 
stabilire a normelor 
de aplicare privind 
controalele in 
sectorul vitivinicol 
statele membre 
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corespund caracteristicilor 
calitative şi de compoziţie, 
stabilite prin normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi şi prin standardele 
în vigoare, potrivit art. 25 şi art. 
26 alin. (1) şi (2);  
f) folosirea unor denumiri de 
origine în comercializarea 
vinurilor şi a altor produse 
vinicole, fără îndeplinirea 
condiţiilor stabilite de 
Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor pentru 
acordarea acestora, potrivit 
prevederilor art. 30 alin. (1)-(3); 
g) producerea, în vederea 
comercializării, a vinurilor, a 
vinurilor speciale, a 
romaniacurilor, a altor băuturi 
pe bază de must şi vin, precum 
şi a oţetului din vin, fără licenţă 
de fabricaţie, eliberată potrivit 
prevederilor art. 31;  
h) nerespectarea de către 
producătorii şi comercianţii de 
produse în vrac a normelor de 
evidenţă a acestora, potrivit art. 
33;  
 

prevederilor  art. 23, alin . (1);   
 
 
 
 
 
 
f) punerea în consum şi 
comercializarea unor vinuri şi a 
altor produse obţinute din must 
şi/sau vin, care nu corespund 
caracteristicilor calitative şi de 
compoziţie, stabilite prin normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi; 
 
g) neîntocmirea de către 
producătorii şi comercianţii de 
vinuri în vrac a evidenţelor 
acestora, potrivit art. 33 alin.(1);  
 
 
 
 
h) livrarea sau comercializarea 
vinurilor DOC  fără aplicarea 
însemnelor de certificare a 
calităţii, potrivit prevederilor art. 
30, alin. (1);  
 

 
 
 
 
 
 
 
Lit.f) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit.g)- Nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
Lit.h) – Nemodificată 
 
 
 
 
 

adopta masurile 
necesare pentru a 
verifica respectarea 
normelor 
comunitare de 
reglementare a 
sectorului 
vitivinicol si a 
normelor naţionale 
de aplicare. 
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i) importul şi exportul de vinuri 
şi de alte produse vinicole în 
alte condiţii decât cele 
prevăzute la art. 34 alin. (1)-(4); 
 
 
 
  
j) punerea în consum a vinurilor 
şi băuturilor pe bază de must, 
vin şi distilat de vin sub formă 
îmbuteliată, fără respectarea 
prevederilor art. 36;  
k) producerea, în vederea 
comercializării, a băuturilor 
alcoolice distilate cu indicaţie 
geografică recunoscută, care nu 
corespund normelor tehnice în 
vigoare;  
l) folosirea de substanţe 
aromatizante naturale pentru 
producerea vinurilor speciale, 
altele decât cele enunţate la art. 
18 lit. c). În caz de recidivă se 
retrage licenţa de fabricaţie;  
m) plantarea hibrizilor 
interspecifici cu rezistenţă 
relativă la boli, obţinuţi prin 
încrucişări complexe între soiuri 
Vitis vinifera şi soiuri 

i) plantarea hibrizilor 
interspecifici cu rezistenţă 
relativă la boli, obţinuţi prin 
încrucişări complexe între soiuri 
Vitis vinifera şi soiuri aparţinând 
altor specii ale genului Vitis, în 
alte condiţii decât cele prevăzute 
la art. 12 alin. (3);  
j) nedepunerea  în termenul 
prevăzut în normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi a 
declaraţiilor de stocuri, de recoltă 
şi de producţie;  
k) vânzarea în spaţii neautorizate 
a vinului de masă în vrac, 
potrivit prevederilor art. 33 
alin. (4);  
 
 
l) omisiunea înscrierii sau 
înscrierea de date inexacte în 
registrele de evidenţă a 
produselor vitivinicole, potrivit 
prevederilor art. 29 alin. (1); 
m) nerespectarea normelor de 
etichetare prevăzute în normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi;  
n) producerea pichetului în 
vederea comercializării pentru 

Lit.i) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
Lit.j) – Nemodificată 
 
 
 
 
k) vânzarea în spaţii neautorizate a 
vinului în vrac; 
 
 
 
 
Lit.l)– Nemodificată 
 
 
 
 
Lit.m) – Nemodificată 
 
 
 
n) se elimină. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a propus 
instituirea 
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aparţinând altor specii ale 
genului Vitis, în alte condiţii 
decât cele prevăzute la art. 12 
alin. (3).  

consumul uman direct, potrivit 
prevederilor art. 21 alin. (3); 
o) defrişarea viţei-de-vie din 
soiuri nobile admise în cultură, în 
suprafaţă mai mare de 0,1 ha, fără 
autorizaţie de defrişare potrivit 
prevederilor art. 15 alin. (1).” 
 

 
 
Lit.o) devine lit.n) defrişarea viţei de 
vie din soiuri nobile admise în 
cultură, în suprafaţă mai mare de 0,1 
ha, fără autorizaţie de defrişare 
potrivit prevederilor art. 15 alin. (1). 
 
o) împiedicarea sub orice formă a 
persoanelor autorizate de a-şi 
exercita atribuţiile de serviciu 
legate de aplicarea prezentei legi.” 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

răspunderii penale, 
potrivit art.57 lit.c). 
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 
 
Potrivit principiilor 
instituite de art.2 al 
R (CE) 
nr.2729/2000 de 
stabilire a normelor 
de aplicare privind 
controalele in 
sectorul vitivinicol 
statele membre 
adopta masurile 
necesare pentru a 
verifica respectarea 
normelor 
comunitare de 
reglementare a 
sectorului 
vitivinicol şi a 
normelor naţionale 
de aplicare. 

50.   
 
 
Art.60. – (1)  
 

38. La articolul 60, alineatul (1)  
va avea următorul cuprins: 
 
„Art.60.  - (1) Contravenţiile 
prevăzute la art. 59 se 

48. La articolul 60 alineatul (1), 
literele a) şi c)  vor avea următorul 
cuprins: 
Partea introductivă – Nemodificată 
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c) cu amendă de la 30.000.000 
lei la 50.000.000 lei, cele 
prevăzute la lit. c); 

sancţionează după cum urmează:  
a) cu amendă de la 2000 lei la 
5000 lei, cele prevăzute la lit. b), 
o); 
 b) cu amendă de la 6000 lei la 
10.000 lei, cele prevăzute la lit. 
a), c), d),  g), i),  j), l) şi m); 
c) cu amendă de la 40.000 lei la 
100.000 lei, cele prevăzute la lit.  
e), f), h), k).” 

 
a) cu amendă de la 2000 lei la 5000 
lei, cele prevăzute la lit. b), n); 
 
Lit.b) – Nemodificată 
 
 
„c) cu amendă de la 40.000 lei la 
100.000 lei, cele prevăzute la lit.e), 
f), h), k), o);” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

51.   
 
Art. 62. - Contravenţiilor 
prevăzute la art. 59 le sunt 
aplicabile şi dispoziţiile legii 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor.  
 

39. Articolul  62  va avea 
următorul cuprins: 
„Art.62.  - Contravenţiilor 
prevăzute la art. 59 şi 60 le sunt 
aplicabile dispoziţiile 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.” 
 
 
 
 

49. Articolul  62  va avea următorul 
cuprins: 
„Art.62.  - Contravenţiilor prevăzute 
la art. 59 şi sancţiunilor prevăzute 
la art.60 le sunt aplicabile dispoziţiile 
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.” 
 
 
 
 

 
 
Pentru 
corectitudinea 
trimiterii. 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

52.  Art. 66. - Obiecţiunile, 
contestaţiile şi plângerile 
formulate la actele de control se 
soluţionează conform 
dispoziţiilor legale privind 
soluţionarea obiecţiunilor, 
contestaţiilor şi plângerilor 
asupra sumelor constatate şi 
aplicate prin actele de control 
ale organelor Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor.  

___________ 
 

50. Articolul 66 – se abrogă. Se aplică 
prevederile 
Ordonanţei 
Guvernului nr. 
2/2001 conform 
prevederilor 
articolului 62 din 
lege. 

53.    

 
40. Anexele nr. 1, 2  şi 4 se 
abrogă. 

51. - Nemodificat  
 

 

54.  Art. 68. - Anexele nr. 1-4 fac 
parte integrantă din prezenta 
lege.  
 _______ 

52. Articolul 68 - se abrogă. 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

55.   Art.II. - Prezenta lege intră în 
vigoare la 30 de zile de la data 
publicării în  Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
 

Nemodificat   
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56.    
 
Art.III. – Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a 
pieţei vitivinicole nr. 244/2002, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 333 din 20 
mai 2002, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
lege, se va  republica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

Articolul III va avea următorul 
cuprins: 
„Art.III. – Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole nr. 244/2002, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 333 din 20 mai 2002, cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va  republica, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare.” 
 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 
Comisia a propus aprobarea proiectului cu 23 voturi pentru, 0  voturi împotrivă şi 0 abţineri. 

 
 

PREŞEDINTE,         SECRETAR, 

    Dr. Atilla KELEEMN        Vasile MOCANU     

 
 
Întocmit: Consilier dr.Anton Păştinaru 
               Expert Florentin Oancea 
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