
NOTA DE FUNDAMENTARE

SECTIUNEA 1 Titlul proiectului de act normativ

SECTIUNEA a 2-a Motivul emiterii actului normativ

Sectiunea a 3-aImpactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic

11 Impactul asupra mediului concurential si 
domeniul ajutoarelor de stat

Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de 
omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul 
României

   1.Descrierea 
situatiei actuale

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului 
privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului,  publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 309 din 24.1   2009, creeaza în spatiul 
Uniunii Europene cadrul juridic comun pentru omologarea produselor de 
protectie a plantelor, în scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie, atât 
pentru sanatatea umana, cât si pentru cea animala, precum si un nivel ridicat de 
protectie a mediului si în acelasi timp, de protejare a competitivitatii în 
agricultura din Uniunea Europeana. 
În compozitia produselor de protectie a plantelor sunt incluse numai substante 
active cu utilitate demonstrata pentru productia vegetala, care nu exercita efecte 
nocive asupra sanatatii umane sau animale si nici efecte inacceptabile pentru 
mediu. În scopul garantarii eficientei si utilitatii produselor de protectie a 
plantelor a fost elaborata procedura de omologare a produselor de protectia a 
plantelor, prevazuta în Ordinul nr. 116/153/358/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare 
a Produselor de Protectie a Plantelor, care prevede verificare si evaluarea 
informatiilor din dosarele produselor de protectia a plantelor, de catre experti pe 
domenii de competenta. Dosarele produselor de protectie a plantelor trebuie sa 
respecte cerintele prevazute în Ordinul nr. 421/ 809/687/2005 pentru aprobarea 
cerintelor pe care trebuie sa le îndeplineasca dosarele substantelor active si ale 
produselor formulate, necesare evaluarii în vederea omologarii, frazelor de risc si 
frazelor tip pentru masurile de siguranta specifice produselor de protectie a 
plantelor. Evaluarea informatiilor din dosare se face de catre evaluatori pe fiecare 
domeniu de expertiza: eficacitate, proprietati fizico-chimice si metode analitice, 
toxicologie, ecotoxicologie, comportarea în mediu si reziduuri, pentru care se 
percep anumite tarife.
În acest sens, a fost întocmit prezentul proiect de hotarâre a Guvernului pentru 
modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 15   2004 privind procedura 
de omologare a produselor de protectie a plantelor în               ii pe piata si a 
utilizarii lor pe teritoriul României, care actualizeaza taxele si tarifele care se 
percep pentru evaluarea si autorizarea produselor de protectie a plantelor.

2.Schimbari 
preconizate

  Prin proiectul de hotarâre se stabileste:
-actualizarea taxelor si tarifelor care se percep pentru evaluarea si autorizarea 
produselor de protectie a plantelor.

   3. Alte informatii  Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Proiectul de act normativ va avea un impact pozitiv 
asupra sanatatii umane si mediului prin utilizarea în 
agricultura doar a produselor de protectie a 
plantelor cu utilitate demonstrata pentru productia 
vegetala si care nu exercita efecte nocive asupra 
sanatatii umane si mediu. 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.



2. Impact asupra mediului de afaceri 

3. Impactul social

4. Impact asupra mediului

5. Alte informatii 
Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 
cât si pe termen lung ( pe 5 ani)

Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7

De prevederile prezentului act normativ 
beneficiaza:
-producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale si întreprinderi familiale 
constituite potrivit Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea 
activitatilor economice de catre persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale si 
întreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, 
si/sau persoane juridice, grupuri de producatori 
recunoscute sau organizatii de producatori 
recunoscute, dupa caz, care practica agricultura si 
care vor putea beneficia de cele mai eficiente si mai 
sigure produse de protectie a plantelor.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.
Proiectul de act normativ va avea un impact pozitiv 
asupra mediului prin utilizarea în agricultura a celor 
mai sigure si mai eficiente produse de protectie a 
plantelor.

1.Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
     (i) impozit pe profit;
     (ii) impozit pe venit.
b)bugete locale:
     (i)impozit pe profit;
c)bugetul asigurarilor sociale de 
stat:
     (i)contributii de asigurari

2.Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a)buget de stat, din acesta:
    (i)cheltuieli de personal;
    (ii) bunuri si servicii.
b)bugete locale;
    (i)cheltuieli de personal;
    (ii)bunuri si servicii.
c)bugetul asigurarilor sociale de 
stat:
    (i)cheltuieli de personal;
    (ii)bunuri si servicii.

3.Impact financiar, plus/minus, din 
care:
a)buget de stat;



b)bugete locale
4.Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6.Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare

7.Alte informatii

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a 
proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate în 
vederea implementarii noilor dispozitii.

  

a) Hotarârea Guvernului nr. 628 din 18 mai 2006 
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului 
nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a 
produselor de protectie a plantelor în vederea plasari  
pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul României

2.Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislatia comunitara în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

3.Masuri normative necesare aplicarii directe a 
actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

4.Hotarâri ale Curtii de Justitie a Uniunii 
Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5.Alte acte normative si/sau documente 
internationale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

6.Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Consultarile efectuate în vederea eleborarii proiectului de act normativ.
1. Informatii privind procesul de consultare cu 
organizatii neguvernamentale, institute de cercetare 
si alte organisme implicate

2.Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum si a modului în care 
activitatea acestor organizatii este legata de obiectul 
proiectului de act normativ.

1. În procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au avut loc consultari cu Ministerul 
Sanatatii, Ministerul Mediului si Padurilor, 
Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe 
Ionescu Sisesti” si Asociatia Industriei de Protectia 
Plantelor din România (AIPROM).
2. Autoritatile mentionate anterior implicate in 
procesul de consultare si elaborare a proiectului de 
act normativ: Ministerul Sanatatii, Ministerul 
Mediului si Padurilor, Academia de Stiinte 
Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti” sunt 
direct implicate în procedura de omologare a 
produselor de protectie a plantelor si de asemenea
desfasoara activitati de evaluare a dosarelor 
produselor în vederea omologarii.

Sectiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare

Sectiunea a 6-a



3. Consultarile organizate cu autoritatile 
administratiei publice locale, în situatia în care 
proiectul de act normativ are ca obiectiv activitati 
ale acestor autoritati, în conditiile Hotarârii 
Guvernului  nr.521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

4. Consultarile desfasurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotarârii Guvernului  nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest
subiect.

5. Informatii privind necesitatea avizarii proiectului 
de act normativ de catre urmatoarele institutii:
      a) Consiliul Legislativ;
      b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
      c) Consiliul Economic  si Social;
      d) Consiliul Concurentei;
      e) Curtea de Conturi.

Secretariatul General al Guvernului îl transmite 
pentru avizare si Consiliului Legislativ.

6.Alte informatii:

1.Informarea societatii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii proiectului de act normativ

În procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au fost îndeplinite procedurile prevazute 
de Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala. Actiunea de informare se face prin 
afisarea pe site-ul Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale.

2.Informarea societatii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementarii proiectului de act normativ, precum 
si efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor 
sau diversitatii biologice.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

3.Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

1. Masurile de punere în aplicare a proiectului
de act normativ de catre autoritatile administratiei 
publice centrale si/sau locale  si înfiintarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor institutiilor 
existente

Institutiile publice responsabile cu implementarea 
masurilor cuprinse în proiectul de act normativ sunt 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 
Ministerul Sanatatii, Ministerul Mediului si 
Padurilor si Academia de Stiinte Agricole si Silvice 
“Gheorghe Ionescu Sisesti”.  

2.Alte informatii

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ

Sectiunea a 8-a
Masuri de implementare



Fata de cele prezentate mai sus, în temeiul art.108 din Constitutia României, republicata, s-a 
elaborat alaturatul proiect de Hotarâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 
1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasarii pe piata 
si a utilizarii lor pe teritoriul României,  pe care daca sunteti de acord va rugam, sa-l adoptati.
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