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REFERAT DE APROBARE 

 

Potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 491/2009 al Consiliului de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii 

specifice referitoare la anumite produse agricole (”Regulamentul unic OCP”), vinul cu indicaţie 

geografică urmează un regim de reglementare similar cu cel al vinului cu denumire de origine 

controlată. 

 

În baza dispoziţiile art. 118p alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului, 

statelor membre le revine obligativitatea  controlului pentru a asigura condiţii similare de protecţie 

pentru ambele categorii de produse, prin atestarea originii şi controlul condiţiilor de producere a acestor 

vinuri. 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1408/2009 se înfiinţează şi funcţionează Oficiul Naţional al Viei şi 

Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, instituţie publică organizată în vederea îndeplinirii atribuţiilor  privind 

gestiunea potenţialului de producţie, a denumirilor de origine, indicaţiilor geografice şi menţiunilor 

tradiţionale pentru produsele vitivinicole. 

 

În conformitate cu prevederile art. 118 p, alin. (1), lit. (b), paragraf 2 al Regulamentului (CE) nr. 

1234/2007 al Consiliului si ale art. 63 alin. (2) paragraf ultim din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al 

Comisiei de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al 

Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicaţiile geografice protejate, 

menţiunile tradiţionale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole, cheltuielile aferente 
controlului anual in vederea stabilirii conformitatii produselor cu caietul de sarcini sunt suportate de 

operatorii economici care fac obiectul acestuia. 

 

La nivelul Comunităţii, statele membre producătoare de vinuri au transpus politica de protecţie a 

produselor vinicole superioare prin instituirea unui sistem de taxe iar principalele state producătoare de 

vin din Uniune au determinat un nivel unitar al taxelor pentru certificarea calităţii vinurilor fără a mai 

distinge între categoriile de calitate ale acestora, după cum urmează: 

 Franţa, a instituit o taxă de certificare a comercializării vinurilor de 0,88 euro/hl;  
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 Italia,  a instituit o taxă de 0,01 euro/sticla 0,75 ml pentru certificarea comercializării vinurilor şi 
respectiv de 20 euro/ha pentru certificarea plantaţiilor viticole; 

 Germania, utilizează sistemul de creştere progresivă a taxei în raport de cantitatea de produs 

autorizată, începând de la 14,57 euro pentru certificarea comercializării vinurilor şi o taxă de 

66,47 euro/ha pentru certificarea plantaţiilor viticole. 

 

Prin art. 5  din H.G. nr. 1408/2009 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; 

 acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţională. 

 

În prezent, sumele percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaţiei de producător de struguri destinaţi 

obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată (D.O.C.) şi pentru eliberarea certificatului de 

atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine controlată, stabilite prin 

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 389/2009, sunt în cuantum de 20 lei/ha 

şi respectiv 0,12 lei/litru. 

 

Întrucât activitatea de autorizare a plantaţiilor, de atestare şi control a produsului finit înainte de 

comercializare se desfăşoară de către O.N.V.P.V. la cererea producătorilor, iar cuantumul taxelor astfel 

stabilite asigură desfăşurarea activităţilor specifice de către autoritatea desemnată, prin Ordinul 

ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 942/2004 s-a introdus însemnul de certificare a 

calităţii vinurilor D.O.C. şi s-a instituit obligativitatea aplicării însemnului de certificare pentru vinurile 

D.O.C. îmbuteliate şi destinate comercializării cărora le-a fost atestat dreptul de utilizare a unei 

denumiri de origine controlată. 

 

Prin art. 53 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 769/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice 

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

scopul evidenţei şi controlului vinurilor cu indicaţie geografică a devenit obligatorie marcarea acestor 
produse prin aplicarea însemnelor de certificare a vinurilor cu indicaţie geografică, cu rol de evidenţă şi 

control a acestei categorii de calitate.  

 

Prin introducerea însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică, care atestă 

categoria de calitate şi originalitatea vinului, se asigură trasabilitatea produsului de la plantaţie până la 

consumatorul final, în scopul asigurării protecţiei producătorilor, a consumatorilor şi totodată al 

promovării pe piaţă a vinurilor de calitate. 

 

Din actele normative enumerate anterior, rezultă că taxele pentru autorizarea anuală a plantaţiilor 

destinate obţinerii de struguri pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică şi taxele pentru 

atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie 

geografică, prevăzute în actul de organizare şi funcţionare a O.N.V.P.V., nu au fost încă determinate. 

 

Elaborarea în regim de urgenţă a unui act administrativ pentru stabilirea cuantumului acestor taxe este 

necesară pentru consolidarea sistemului de control în sensul asigurării trasabilităţii produselor, având ca 

scop principal excluderea oricărui echivoc în legătură cu originea, provenienţa şi calitatea vinurilor, 
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context în care se impune şi asigurarea unui însemn de certificare similar vinurilor cu D.O.C., pentru 

vinurile cu indicaţie geografică. 

 

Prin noul act administrativ se va stabili în concret poziţia în piaţă a vinurilor cu indicaţie geografică şi 

vor fi determinate condiţiile şi modalităţile de înregistrare şi control care să conducă la creşterea 

eficienţei protejării vinurilor de calitate. 

 

Considerăm că aceste elemente sunt determinante în vederea îmbunătăţirii sectorului prin asigurarea 

unui mecanism de control tehnic de specialitate transparent privind calitatea vinurilor, în vederea 

creşterii competitivităţii în sectorul vitivinicol şi în dezvoltarea unor standarde vizând calitatea 

produselor vinicole.  

La elaborarea prezentului ordin au fost avute în vedere consultările şi propunerile formulate de către 

organizaţiile de producători în cadrul procedurii de transparenţă decizională. 

 

 

În acest sens a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru 

aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de 

struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumul taxei pentru atestarea dreptului 

de utilizare a  indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea 

introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate, pe care îl 

prezentăm anexat şi îl supunem spre aprobare. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

 

Ştefan Dorin DUŞA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


