
 

 

Bucureşti                                                                                            

Nr.  1209/10.07.2012      

                    

 

   
  Se aprobă, 

                                                                                                              Secretar de Stat 

 

Dumitru Daniel BOTĂNOIU    

     
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 Prin H.G. nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional 

al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., instituţia publică nou 

înfiinţată, organism tehnico-ştiinţific care gestionează la nivel naţional, în principal, potenţialul de 

producţie, denumirile de origine, indicaţiile geografice şi menţiunile tradiţionale pentru produsele 

vitivinicole. 

 Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din actul administrativ de înfiinţare, institutia   este 

finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. 

În deplin acord cu dispozitiile art. 67 din Legea 500/2002 ce instituie regulile de finanţare a 

unor activităţi sau instituţii publice din venituri proprii, prin art. 5 din actul de înfiinţare, 

O.N.V.P.V. a primit investirea Guvernului pentru constituirea de taxe, prin ordin al ministrului de 

resort, pentru : 

- autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri 

cu denumire de origine controlată şi vinuri cu indicaţie geografică,  

- atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată şi a indicaţiei geografice pentru 

comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată şi/sau a vinurilor cu indicaţie 

geografică, 
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- acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţională, pentru care 

este necesară elaborarea unui Ordin de ministru privind stabilirea taxei pentru acordarea drepturilor 

de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţională. 

  În prezent, sumele percepute ca taxe acoperă numai activitatea de autorizare anuală a 

plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de 

origine controlată şi atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată, stabilite prin 

Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 389/2009 privind modificarea 

anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind 

aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor D.O.C. îmbuteliate, destinate 

comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea 

autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine (D.O.C.) şi a certificatului de atestare a 

dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (D.O.C.), publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 428 din 23/06/2009. 

 Din cuprinsul actelor administrative cu caracter  normativ enumerate anterior rezultă că 

taxa pentru acordarea drepturilor de plantare prevăzută în noul act normativ de organizare şi 

funcţionare a O.N.V.P.V. nu a fost încă determinată. 

 În cadrul şedinţei Consiliului Regiunilor Viticole (C.R.V.) din data de 15 noiembrie 2010 s-

a hotărât taxa uniformă de 200 lei/ha pentru un drept de plantare a viţei-de-vie acordat din 

rezervele de drepturi. În urma discuţiilor purtate s-a hotărât că nu există argumente puternice 

pentru diferenţierea valorii taxei pe cele opt regiuni viticole. Pe de altă parte, diferenţierea 

cuantumului taxei de acordare a drepturilor de plantare ar fi impus un studiu amplu, pentru care 

România nu dispune de timp sau personal în momentul de faţă, având în vedere necesitatea urgentă 

de a introduce această taxă, la presiunea Curţii de Conturi a Comisiei Europene. 

 Cei opt membri ai C.R.V., reprezentând cele opt regiuni viticole ale României, împreună cu 

preşedintele C.R.V., respectiv Directorul general al O.N.V.P.V. au stabilit, de comun acord, nivelul 

uniform al cuantumului taxei pentru acordarea dreptului de plantare. 

 Cuantumul  taxei de acordare a drepturilor de plantare din rezervele regionale şi din rezerva 

naţională s-a stabilit ţinând cont şi de cheltuielile administrative necesare pentru desfăşurarea 

acestei proceduri. Este vorba despre instrumentarea dosarului, despre deplasarea inspectorilor 

teritoriali pentru verificarea amplasamentului care face obiectul drepturilor de plantare solicitate şi 

nu în ultimul rând de cheltuielile necesare transmiterii prin poştă către Direcţiile Agricole Judeţene 

şi solicitanţi a aprobărilor eliberate de Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole. 



 

 

 Nivelul scăzut şi uniform al cuantumului taxei are drept scop încurajarea de noi plantări 

pentru persoanele fizice/juridice care nu pot accesa gratuit aceste drepturi, în conformitate cu 

prevederile regulamentelor europene în vigoare, dar şi refacerea patrimoniului viticol al României, 

pentru a deveni competitivi pe plan european. 

 Din informaţiile pe care le deţinem, cuantumul taxei de acordare a drepturilor de plantare a 

viţei-de-vie pentru vin este de 25 euro în Bulgaria şi 100 de euro în Ungaria, astfel încât putem 

spune că suntem în graficul regiunii vitivinicole din sud-estul Europei. 

România dispune, în prezent, de o rezervă de drepturi de plantare de aproximativ 550 de 

hectare, la care se vor adăuga drepturile acordate şi neutilizate până la date de 31 iulie 2012. 

Întrucât în conformitate cu prevederile art. 85f din Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al 

Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice 

referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) sistemul drepturilor de plantare 

va funcţiona până la data de 31 decembrie 2015, se impune adoptarea în regim de urgenţă a 

măsurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 85k par. 1 lit. b din Regulamentul (CE) 

nr.1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind 

dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) ce instuie 

obligativitatea acestei taxe. 

 Văzând Raportul Curţii de Conturi Autoritatea de Audit, punctul 19 conform căruia 

„Contrar dispoziţiilor prevăzute de art. 94 alin (1) din R(CE) nr 479/2008 drepturile de plantare de 

pe o rezervă se acordă în toate cazurile cu titlu gratuit fermierilor care doresc să înceapă noi 

plantări în România. Această situaţie este în sine neconformă şi are un impact asupra eficacităţii 

altor măsuri”. 

 Menţionăm că prezentul proiect de ordin a fost supus analizei Organizaţiei Naţionale 

Interprofesionale Vitivinicole, recunoscută de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

pentru a respecta procesul de transparenţă decizională. 

 Considerăm că aceste elemente sunt determinante în vederea promovării cât mai rapide a 

acestui proiect de ordin. 

 Drept urmare, s-a elaborat prezentul ordin al ministrului, pe care vă rugăm să-l adoptaţi. 

 
 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, 
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