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                                                                                               Nr. 24/544

RAPORT
asupra proiectului Legii viei şi vinului, în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole

În urma examinării proiectului Legii viei şi vinului, în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, în şedinţele din
data de 19.12.2001 şi 20.12.2001, Comisia propune, cu un vot contra, ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului
Camerei Deputaţilor cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Art.1. � (1) Organizarea comună a

pieţei vitivinicole conţine reguli
privind:
a) potenţialul de producţie
vitivinicolă;
b) mecanismele de piaţă;
c) organizaţiile de producători şi
organismele de filieră;
d) practicile şi tratamentele
oenologice, desemnarea,
denumirea, prezentarea şi protecţia
produselor vitivinicole;
e) vinurile de calitate produse în
areale viticole delimitate;
f) regimul schimburilor cu ţări
terţe.

Alin.(1) al art. 1 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
" Art.1. � (1) Organizarea comună a pieţei
vitivinicole se referă la:
a) potenţialul de producţie vitivinicolă;
b) mecanismele de piaţă;
c) organizaţiile de producători şi organismele
de filieră,
d) practicile şi tratamentele oenologice,
desemnarea, denumirea, prezentarea şi
protecţia produselor vitivinicole;
e) vinurile şi alte produse vitivinicole de
calitate obţinute în areale viticole delimitate;
f) regimul schimburilor cu ţări terţe."

Deputat Ilie Neacşu - PRM

Pentru o mai bună exprimare.
Pentru cuprinderea tuturor
produselor viticole.
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2. Art.6.- (1) Lucrările de delimitare
teritorială a arealelor viticole se
evidenţiază distinct în Cadastrul
agricol 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
cu denumire de origine;
c) evidenţa plantaţiilor viticole şi a
terenurilor apte de a fi cultivate cu
viţă-de-vie, pe deţinători şi parcele.

Lit.b) de la alin. (1) al art. 6 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
" Art.6.- (1) Lucrările de delimitare teritorială a
arealelor viticole se evidenţiază distinct în
Cadastrul agricol 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."

Deputat Ilie Neacşu - PRM

Pentru cuprinderea tuturor
produselor vitivinicole.

3. Art.8.- Producerea, controlul
calităţii şi comercializarea
materialului 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.

La art. 8 se introduce un nou alineat, alin. (2),
cu următorul cuprins:
"Art.8.- (1) Producerea, controlul calităţii şi
comercializarea materialului 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.
 (2) Baza materială aferentă sectorului de
producere a materialului săditor viticol,
respectiv complexe de altoire şi forţare,
terenuri pentru asolamente, plantaţii mamă

Ca urmare a introducerii unui
nou alineat.

Se asigură conservarea bazei
materiale pentru producerea
materialului săditor viticol.
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de portaltoi şi coarde altoi, este protejată
prin lege în sensul respectării destinaţiei
iniţiale, indiferent de deţinătorii actuali sau
viitori."

Deputat Ion Mocioalcă - PSD
4. 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.
Definiţiile grupelor de soiuri sunt
prevăzute în anexa nr.3.

Alin.(1) al art. 9 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art.9.- (1) Soiurile de viţă-de-vie aflate în
cultură se clasifică în următoarele grupe:
a) recomandate;
b) autorizate;
c) admise temporar;
d) interzise.
Definiţiile grupelor de soiuri sunt prevăzute în
anexa nr.3."

Deputat Ionel Adrian - PSD

Pentru evitarea confuziei şi
pentru mai multă claritate în
diferenţierea grupelor de la
pct.b) şi c).

5. După alin. (3) al art. 9 se introduce un nou
alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:
"Art.9.- (4) Pentru suprafeţele plantate cu
hibrizi, producătorii direcţi situaţi în
arealele viticole delimitate, Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va
pune gratuit la dispoziţia producătorilor
viticoli materialul săditor din soiuri
recomandate şi autorizate pentru
replantare."

Deputat Gheorghe Valeriu - PNL

Plantarea unor suprafeţe noi este
extrem de scumpă. În aceste
condiţii, pentru defrişarea viilor
hibride trebuie să le oferim ceva
producătorilor agricoli.
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Deputat Nini Săpunaru - PNL
Deputat Cătălin Micula - PNL
Deputat Dan Coriolan Simedru - PNL

6. Art.16.- Pentru abandonul definitiv
al suprafeţelor de viţă-de-vie
hibridă mai mari de 0,1 ha, de
agent economic sau de familie, se
pot acorda prime de abandon, în
condiţiile prevăzute de normele
metodologice de aplicare a
prezentei legi.

Art. 16 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 16. - Pentru abandonul definitiv al
suprafeţelor cu hibrizi direct producători
interzişi la plantare, mai mari de 0,1 ha de
agent economic sau de familie se pot acorda
prime de abandon, în condiţiile prevăzute de
normele metodologice de aplicare a prezentei
legi."

Deputat Gheorghe Pribeanu - PRM

Măsura propusă precizează că
prima de abandon se acordă
exclusiv pentru eliminarea
suprafeţelor de hibrizi direct
producători interzişi la plantare.

7. Art.18.- Vinurile, în funcţie de
caracteristicile lor calitative şi de
compoziţie, precum şi de
tehnologia de producere, 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.

Art. 18 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art.18.- Vinurile, în funcţie de caracteristicile
lor calitative şi de compoziţie, precum şi de
tehnologia de producere, 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
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Din categoria vinurilor de masă fac
parte şi cele din viile răzleţe.
Vinurile de masă trebuie să aibă
tăria 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 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

să aibă tăria 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, la care strugurii la
recoltare au un conţinut minim în zaharuri
de 165 g/l.
 Vinurile de calitate sunt clasificate în:
1. vinuri de calitate cu indicaţie geografică;
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
vinificaţie folosită, pot fi încadrate în categoria
vinurilor de calitate superioară cu denumire de
origine controlată.
Punerea în consum a vinurilor de calitate
superioară cu denumire de origine controlată se
face sub numele podgoriei, şi/sau 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

Se precizează nivelul minim al
conţinutului în zaharuri al
strugurilor ca materie primă
pentru obţinerea vinurilor de
calitate.
Clarificarea modului de
valorificare a vinurilor cu
denumire de origine controlată,
diferenţiat de cel al vinurilor de
calitate cu indicaţie geografică.
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sortimentul de soiuri, de modul de
cultură şi de tehnologia de
vinificare 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 prezintă caracteristici
determinate de însuşirile
tehnologice ale materiei prime şi de
tehnologia folosită pentru

menţionarea indicaţiei geografice
reglementată prin acte normative;
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 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."

Deputat Dorel Petru Crăciun - PSD
Deputat Ilie Neacşu - PRM

Din categoria plantelor fac parte
şi strugurii.
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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 şi struguri
aromaţi, autorizate în condiţiile
legii.

8. Art.19.- Este interzisă folosirea de
substanţe aromatizante naturale,
altele decât cele enunţate la art.18
lit.c), precum şi folosirea de
substanţe aromatizante sintetice
pentru obţinerea vinurilor,
indiferent de categoria acestora.

Art. 19 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art.19.- Folosirea de arome sau extracte la
producerea vinurilor este interzisă. Singura
aromatizare acceptată este cea datorată
contactului vinului cu lemnul de stejar."

Deputat Nini Săpunaru - PNL
Deputat Ilie Neacşu - PRM
Deputat Ionel Adrian - PSD

Măsura propusă este menită să
aducă precizări necesare evitării
falsificării vinurilor.

9. Art.20.-
(2) Prin prelucrarea vinului pot fi
obţinute următoarele produse: vin
alcoolizat, distilat de vin, alcool de
origine viticolă, oţet din vin, iar din
distilatul de vin pot fi obţinute
vinarsul şi rachiul de vin.

Alin 2 al art.20 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art.20.- (2) prin prelucrarea vinului pot fi
obţinute următoarele produse: vin alcoolizat,
distilat de vin, alcool de origine viticolă, oţet
din vin, iar din distilatul de vin pot fi obţinute
romaniacul  şi rachiul de vin."

Pentru evitarea unor confuzii în
plan regional.
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Deputat Ilie Neacşu - PRM
10. Art.20.- (3) Principalele produse

secundare obţinute din vinificaţie
sunt tescovina de struguri şi
drojdia de vin. Prin prelucrarea
obligatorie a acestora în distilerii
care deţin licenţe de fabricaţie se
obţin rachiuri, alcool de origine
viticolă, precum şi alte produse.

Alin. (3) al art. 20 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.20.- (3) Principalele produse secundare
obţinute din vinificaţie sunt tescovina de
struguri şi drojdia de vin. Prin prelucrarea
acestora în distilerii care deţin licenţă de
fabricaţie se obţin rachiuri, alcool de origine
viticolă, precum şi alte produse."

Deputat Ionel Adrian - PSD

Pentru concizia prevederii
legale.

11. Art.20.- (4) Se interzice folosirea
oricărui produs secundar pentru
obţinerea de vinuri, indiferent de
tehnologiile folosite.

Alin.(4) al art. 20 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.20.- (4) Se interzice folosirea oricărui
produs secundar şi a sucului de struguri
pentru obţinerea de vinuri, indiferent de
tehnologiile folosite."

Deputat Sergiu Tiberius Sbârcea - PSD

Completarea domeniului
restrictiv prin interzicerea
folosirii produselor secundare şi
a sucului de struguri la obţinerea
de vinuri.

12. Art.22.- (2) Vinurile cu denumire
de origine controlată pot fi obţinute
prin respectarea unor condiţii
speciale, referitoare la: arealul de
producere, soiurile sau sortimentul
de soiuri, conţinutul în zahăr al
strugurilor la cules, tăria alcoolică
naturală şi cea dobândită a vinului,
producţia maximă la hectar,
metodele de cultură, procedeele de

Alin.(2) al art. 22 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.22.- (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, producţia maximă la hectar, metodele de
cultură, procedeele de vinificare, examenul

Precizarea soiurilor recomandate
şi autorizate din care pot fi
obţinute vinurile cu denumire de
origine controlată.
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vinificare, examenul analitic şi
organoleptic, ambalarea,
etichetarea şi efectuarea
controlului.

analitic şi organoleptic, ambalarea, etichetarea
şi efectuarea controlului."

Deputat Dorel Petru Crăciun - PSD
13. Art.22.- (3) Denumirile de origine

pot fi acordate şi unor vinuri
speciale, vinarsuri, în condiţiile
prevăzute de lege.

Alin.(3) al art. 22 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.22.- (3) Denumirile de origine pot fi
acordate şi unor vinuri speciale, romaniacuri,
în condiţiile prevăzute de lege."

Deputat Ioan Stan - PSD

Pentru evitarea unor confuzii în
plan regional.

14. Art.23.- (1) Vinurile cu denumire
de origine controlată sunt cele
obţinute din struguri produşi în
cadrul arealului delimitat 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
acelaşi areal.

Alin.(1) al art. 23 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.23.- (1) Vinurile cu denumire de origine
controlată sunt cele obţinute din struguri
produşi în cadrul podgoriei sau 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."

Deputat Grigore Dan Raşovan - PSD

Se asigură autenticitatea şi
originalitatea vinurilor cu
denumire de origine controlată.

15. Art.23.- (2) În cazuri speciale şi
sub control strict, depozitarea,
condiţionarea, maturarea şi
îmbutelierea vinurilor cu denumire
de origine controlată pot fi făcute
în unităţi specializate, situate în

Alin.(2) al art. 23 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.23.- (2) În cazuri speciale şi sub control
strict al Oficiului Naţional al Denumirilor de
Origine pentru Vinuri şi alte Produse
Vitivinicole, condiţionarea şi îmbutelierea

Controlul ONDOV asigură
prevenirea unor fraude în cazuri
speciale.
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afara arealelor în care au fost
produşi strugurii. În aceste cazuri,
pe etichetă se va menţiona, în mod
obligatoriu, unitatea care a executat
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 struguri. În aceste cazuri
se vor menţiona, în mod obligatoriu pe
etichetă, îmbuteliatorul şi locul îmbutelierii."

Deputat Octavian Sadici - PRM
16. Art.23.- (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.

Alin.(3) al art. 23 se elimină.

Deputat Ilie Neacşu - PRM
Deputat Dan Grigore Raşovan - PSD

Pentru evitarea unor fraude şi în
scopul stimulării producătorilor
de struguri pentru vinuri cu
denumire de origine controlată
din arealul de producere a
acestora.

17. Art.24.- (1) Protecţia indicaţiei
geografice recunoscute este
realizată, în cazul în care vinul este
obţinut într-o regiune viticolă sau o
zonă de producţie recunoscută, iar
calitatea, renumele sau alte
caracteristici ale vinului sunt
specifice locului de provenienţă.

Alin.(1) al art. 24 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art.24.- (1) Protecţia indicaţiei geografice
este realizată, în cazul în care vinul este obţinut
într-o regiune viticolă sau o zonă de producţie
recunoscută, iar calitatea, renumele sau alte
caracteristici ale vinului sunt specifice locului
de provenienţă."

Deputat Ionel Adrian - PSD

Pentru corelare cu denumirile
din alte acte normative în
vigoare.

18. Art.24 (2) Pentru vinurile cu
indicaţie geografică recunoscută,
producerea strugurilor şi a vinurilor
este legată de locul de provenienţă,
iar celelalte activităţi privind

Alin.(2) al art. 24 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art.24.- (2) Pentru vinurile de calitate cu
indicaţie geografică producerea strugurilor şi
a vinului este legată de locul de provenienţă,

Pentru corelare cu denumirile
din alte acte normative în
vigoare.
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depozitarea, condiţionarea şi
pregătirea vinurilor pentru
comercializare pot fi efectuate în
afara acestuia.

iar celelalte activităţi privind depozitarea,
condiţionarea şi pregătirea vinurilor pentru
comercializare pot fi efectuate în afara
acestuia."

Deputat Alexandru Pereş - PD
19. Art.26.-

(3) În anii cu condiţii nefavorabile
pentru acumularea zaharurilor în
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 potenţialului alcoolic al
vinurilor, în echivalenţă a cel mult
2% alcool în volume, cu condiţia ca
tăria alcoolică totală a vinurilor să
nu depăşească pe cea obţinută în
anii normali, ea neputând fi mai
mare de 12,5% în volume.

Alin.(3) al art. 26 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art.26.- (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 potenţialului cu
maximum 35g/l."

Deputat Ilie Neacşu - PRM

Clarificarea în text pentru
intervenţia tehnologică la
materia primă.

20. Art.26.- (4) Este interzisă şi se
pedepseşte, potrivit legii,
falsificarea sau substituirea
vinurilor sau 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

Alin.(4) al art. 26 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.26.- (4) Este interzisă şi se pedepseşte
potrivit legii falsificarea vinurilor sau 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

Pentru claritatea prevederii
legale.
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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 subproduselor
vitivinicole şi prezentarea acestora
sub o identitate falsă.

determină modificări ale gustului, aromei şi
compoziţiei naturale ale acestora, prepararea
de băuturi din drojdie şi tescovină cu adaos de
zahăr, folosirea oricăror practici nepermise
prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi, precum şi comercializarea
unui produs vitivinicol sub o altă identitate."

Deputat Ioan Bâldea - PRM

21. Art.29.-
    (4) Producătorii care deţin o
suprafaţă totală de vie de până la
0,1 ha de familie sunt scutiţi de a
face declaraţii de stocuri şi de
recoltă.

Alin.(4) al art. 29 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.29.- (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."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD

Până la 0,5 ha suprafaţă de vie
de familie se încadrează la
autoconsum.

22. Art.30.- (1) Dreptul de producere a
vinului şi a altor produse pe bază
de must şi de vin cu denumire de
origine, în cadrul unui anumit areal,
se acordă prin autorizaţii eliberate
de organele împuternicite în acest
scop.

Alin.(1) al art. 30 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art.30.- (1) Dreptul de producere a vinului şi
a altor produse pe bază de struguri, de must şi
de vin cu denumire de origine, în cadrul unui
anumit areal, se acordă prin autorizaţii
eliberate de organele împuternicite în acest

Pentru completare.
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scop."

Deputat Ilie Neacşu - PRM
23. Art.30.- (2) Dreptul folosirii de

către producători a unor denumiri
de origine, pentru anumite loturi de
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 producerii vinurilor şi în baza
controlului efectuat de laboratoare
autorizate asupra caracteristicilor
chimice şi organoleptice ale
vinurilor.

Alin.(2) al art. 30 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.30.- (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 producerii
vinurilor şi în baza controlului efectuat de
laboratoare autorizate asupra caracteristicilor
chimice şi organoleptice ale vinurilor."

Deputat Alexandru Pereş - PD

Pentru completare.

24. Art.31.- Producerea, în vederea
comercializării, a vinurilor, a
vinurilor speciale, a vinarsurilor, 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 eliberată
de către Ministerul Agriculturii,

Art. 31 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"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 particulri, pe baza licenţei de
fabricaţie eliberată de către Ministerul

Ca urmare a modificărilor făcute
anterior.
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Alimentaţiei şi Pădurilor, cu avizul
Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu
avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei."

25. 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
0,1 ha.

Art. 33. se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"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."

Deputat Marian Ianculescu - PSD

Pentru corelare cu modificarea
suprafeţei făcute anterior.

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

Art. 35 se modifică şi 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,
vinurilor cu indicaţie geografică ,
romaniacurilor, vinurilor speciale, cu
excepţia pelinului."

Pentru corelare cu modificările
anterioare.

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

27. Art.37.-
   (3) Sursele de finanţare pentru
aceste ajutoare sunt stabilite prin
hotărâre a Guvernului.

Alin.(3) al art. 37 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.37.- (3) Sursele de finanţare pentru aceste
ajutoare sunt stabilite prin lege."

Deputat Alexandru Pereş - PD

Sursele de finanţare nu pot fi
stabilite decât prin lege.

28. Art.40.- (1) Statul sprijină Art.40 se modifică şi va avea următorul
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înfiinţarea organizaţiilor de
producători şi a filierelor pe produs
prin legi speciale.
   (2) Prin constituirea
organizaţiilor de producători,
realizată pe baza iniţiativei libere a
acestora, se urmăreşte:
a) orientarea producţiei şi adaptarea
acesteia la cerinţele pieţei, sub
aspectul calităţii şi cantităţii;
b) promovarea concentrării ofertei
şi valorificarea producţiei pe piaţă;
c) promovarea practicilor culturale,
tehnicilor de producţie şi de
gestiune a reziduurilor, cu
respectarea protecţiei mediului
ambiant, protecţia calităţii apei, a
solului şi a peisajului, asigurând
totodată conservarea şi/sau
favorizarea biodiversităţii;
d) reducerea costurilor de producţie
şi regularizarea preţurilor de
producţie.
    (3) Noţiunea de filieră se referă
la un produs sau la o grupă de
produse şi comportă două aspecte
principale:
a) identificarea produselor, a
itinerariilor urmate de acestea şi a
organismelor de filieră,

cuprins:
"(1) Statul sprijină înfiinţarea organizaţiilor de
producători şi a filierelor pe produs prin legi
speciale.
   (2) Prin constituirea organizaţiilor de
producători, realizată pe baza iniţiativei libere
a acestora, se urmăreşte:
a) orientarea producţiei şi adaptarea acesteia la
cerinţele pieţei, sub aspectul calităţii şi
cantităţii;
b) promovarea concentrării ofertei şi
valorificarea producţiei pe piaţă;
c) promovarea practicilor culturale, tehnicilor
de producţie şi de gestiune a reziduurilor, cu
respectarea protecţiei mediului ambiant,
protecţia calităţii apei, a solului şi a peisajului,
asigurând totodată conservarea şi/sau
favorizarea biodiversităţii;
d) reducerea costurilor de producţie şi
regularizarea preţurilor de producţie.
    (3) Noţiunea de filieră se referă la un produs
sau la o grupă de produse şi comportă două
aspecte principale:
a) identificarea produselor, a itinerariilor
urmate de acestea şi a organismelor de filieră,
reprezentate prin agenţi economici şi operatori
existenţi de-a lungul filierei;
b) analiza mecanismelor şi a politicilor de
reglare a filierei produselor, structuri şi
funcţionarea pieţei, intervenţiile statului prin

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă
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reprezentate prin agenţi economici
şi operatori existenţi de-a lungul
filierei;
b) analiza mecanismelor şi a
politicilor de reglare a filierelor
(structuri şi funcţionarea pieţelor,
intervenţiile statului prin subvenţii,
credite, fiscalitate, politici
comerciale şi alte asemenea). ????

subvenţii, credite, fiscalitate, politici
comerciale şi alte asemenea."

29. 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, aşa cum
sunt definite la art.40 alin.(3) lit.a)
în acest domeniu şi stabileşte
regulile de comercializare şi reglare
a ofertei în raport cu cererea pe
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

Art 41 se modifică şi va 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, aşa cum
sunt definite la art.40 alin.(3) lit.a) în acest
domeniu şi stabileşte regulile de
comercializare şi reglare a ofertei în raport cu
cererea pe 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

Pentru corelare cu modificările
anterioare.
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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;
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.

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, a etichetării
corespunzătoare produselor de calitate;
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."

30. Art.46.- I.S.C.T.V. asigură
supravegherea aplicării legii în

Art. 46 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
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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;
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

"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;
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;

Pentru corelare cu modificările
anterioare.

O.G. 113/1999 a fost abrogată
de O.U.G. 97/2001.
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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;
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, vinuri şi alte

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, 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,
vinuri şi alte produse vitivinicole;
h) exercitarea controlului tehnic în toate fazele
producerii băuturilor alcoolice distilate cu
indicaţie geografică 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 export;
j) executarea, în colaborare cu Oficiul Naţional
al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte
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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 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 controlată, pentru piaţa
internă şi export;
k) verificarea respectării
prevederilor prezentei legi, precum
şi ale Ordonanţei Guvernului

Produse Vitivinicole, 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
export;
k) verificarea respectării prevederilor prezentei
legi, precum şi ale Ordonanaţei 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 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;
m) constatarea vinurilor, a altor produse
vitivinicole şi băuturilor alcoolice distilate cu
indicaţie geografică ca fiind improprii
consumului ori necorespunzătoare calitativ;
limitarea sau interzicerea utilizării şi
comercializării în alte scopuri sau dispunerea
distrugerii lor, în conformitate cu
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nr.113/1999 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;
m) constatarea vinurilor, a altor
produse vitivinicole şi băuturilor
alcoolice distilate cu indicaţie
geografică recunoscute ca fiind
improprii consumului ori
necorespunzătoare calitativ;
limitarea sau interzicerea utilizării
şi comercializării în alte scopuri
sau dispunerea distrugerii lor, în
conformitate cu reglementările în

reglementările în vigoare;
n) aplicarea sechestrului pe loturile de vinuri,
de alte produse vitivinicole şi de băuturi
alcoolice distilate cu indicaţie geografică , 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.
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,
destinate comercializării;
ş) propunerea retragerii licenţei de fabricaţie a
unităţilor producătoare şi de comercializare a
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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. 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,

produselor menţionate, necorespunzătoare
calitativ şi contrare legii;
t) îndeplinirea altor atribuţii stabilite de actele
normative în vigoare."
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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 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.

31. 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
destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, la

Art.47 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
" Art.47. � Sumele încasate de I.S.C.T.V. 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 destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, la
dispoziţia Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, urmând a fi utilizat

Regimul amenzilor este stabilit
de către legea finanţelor publice.
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dispoziţia Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, urmând a
fi utilizat pentru acţiuni de
sprijinire a dezvoltării şi
modernizării producţiei
vitivinicole, aprobate prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaţiei
şi pădurilor.

pentru acţiuni de sprijinire a dezvoltării şi
modernizării producţiei vitivinicole, aprobate
prin ordin al ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor."

Deputat Marian Ianculescu - PSD

32. 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 bugetară, cu
personalitate juridică, în subordinea
Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.

Alin.(1) al art. 48 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" 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 Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, cu finanţare din
bugetul de stat aprobat pentru minister şi
venituri extrabugetare."

Deputat Marinache Vişinescu - PRM

Măsura propusă vizează
reducerea efortului financiar de
la bugetul de stat şi buna
funcţionare a activităţii
personalului ONDOV.

33. Art.49.-
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

Pct. i) de la art. 49 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.49.- 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

Pentru corelare cu modificările
anterioare.
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băuturilor alcoolice distilate cu
indicaţie geografică recunoscută;

geografică;"

34. Art.50.- Taxele pentru eliberarea
autorizaţiei de producători de
struguri, vinuri şi alte produse
vitivinicole cu denumire de origine
controlată, solicitate de către
deţinătorii de plantaţii viticole,
precum şi de producătorii de vinuri
din această categorie se stabilesc
prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor.

Art.50 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
" Art.50.- Taxele pentru eliberarea autorizaţiei
de producători 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, alimentaţiei şi
pădurilor."

Deputat Gheorghe Pribeanu - PRM

Pentru corelare cu prevederile
art. 49 lit.e) privind atribuţiile
ONDOV.

35. Art.51. � Sumele încasate de
O.N.D.O.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
destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, la
dispoziţia Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, urmând a

Art.51 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
" Art.51. � Sumele încasate de O.N.D.O.V. din
prestări de servicii se utilizează astfel: 50%
pentru cheltuieli cu activitate proprie şi
50% se varsă în fondul special �Dezvoltarea
agriculturii româneşti�, constituit potrivit
prevederilor Legii nr.268/2001, la dispoziţia
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, urmând a fi utilizate pentru acţiuni
de sprijinire a dezvoltării şi modernizării
producţiei vitivinicole, aprobate prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor. "

Pentru asigurarea resurselor de
finanţare extrabugetară a
activităţii ONDOV.
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fi utilizat pentru acţiuni de
sprijinire a dezvoltării şi
modernizării producţiei
vitivinicole, aprobate prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaţiei
şi pădurilor.

Deputat Dan Grigore Raşovan - PSD

36. Art.53.-
   (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., 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.

Alin. 3) al art. 53 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.53.-
   (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,
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."

Deputat Posea Petre - PSD

Calitatea României de membru
al OIV şi plata cotizaţiei către
aceasta nu fac obiectul acestei
legi.

37. Art.54.-
   (2) Adunarea generală alege
comitetul executiv, secretariatul

Alin. (2) al art.54 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.54- (2) Adunarea generală alege Alegerea secretarului general
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permanent şi adoptă statutul acestui
organism. Prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor, se aprobă statutul şi
componenţa O.N.V.V., a
comitetului executiv şi a
secretariatului permanent.

comitetul executiv şi adoptă statutul acestui
organism. Secretarul general este numit în
funcţie prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor."

Deputat Ilie Neacşu - PRM

este atributul ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor.

38. 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 penal;
b) falsificarea sau substituirea
vinurilor ori a băuturilor pe bază de
must, vin, distilat de vin şi
subproduse vinicole, conform
art.26 alin.(4), precum şi vânzarea
acestora, cunoscând că sunt
falsificate sau substituite, se
pedepsesc potrivit art.297 şi art.313
din Codul penal.

Art. 57 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"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 penal;
b) falsificarea 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 art.313 din Codul penal."

Deputat Nini Săpunaru - PNL

Gravitatea încălcării prevederilor
de la art. 19 impune încadrarea
faptei la infracţiune.

39. După art. 57 se introduce un nou articol, art.
58, cu următorul cuprins:
"Art.58.- (1) Pentru prejudicii cauzate prin
săvârşirea faptelor prevăzute la art.57,
persoanele vinovate pot fi obligate la
despăgubiri, potrivit dreptului comun.
   (2) În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la

Pentru corelare cu prevederile
Legii nr. 84/1998 privind
mărcile şi indicaţiile geografice.
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art. 57 lit.b) şi c) se aplică şi măsura
confiscării întregii cantităţi fraudate."

Deputat Ionel Olteanu - PSD
40. Art.58.- 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 sau
extinderea peste această 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;

Art. 58 devine art. 59, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art.59.- Constituie contravenţii următoarele
fapte:
a) înfiinţarea de plantaţii de vii în suprafaţă de
peste 0,1 ha de agent economic sau de familie
sau extinderea peste această 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 de 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

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Pentru corelare cu modificările
anterioare.



0. 1. 2. 3.

29

d) producerea vinurilor de
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 corespund
caracteristicilor calitative şi de
compoziţie, stabilite prin normele
metodologice de aplicare a
prezentei legi şi prin standardele în
vigoare, potrivit art.25 şi 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 vinarsurilor, a
altor băuturi pe bază de must şi vin,
precum şi a oţetului din vin, fără
licenţă de fabricaţie, eliberată
potrivit prevederilor art.31;

şi distilat de vin, care nu corespund
caracteristicilor calitative şi de compoziţie,
stabilite prin normele metodologice de aplicare
a prezentei legi şi prin standardele în vigoare,
potrivit art.25 şi 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;
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, care nu corespund normelor
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h) nerespectarea, de către
producătorii şi comercianţii de
produse în vrac, a normelor de
evidenţă a acestora, potrivit art.33;
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, altele decât
cele enunţate la art.18 lit.c),
precum şi folosirea de substanţe
aromatizante sintetice pentru
obţinerea vinurilor, indiferent de
categoria acestora, conform art.19;
m) plantarea hibrizilor
interspecifici cu rezistenţă relativă
la boli, obţinuţi prin încrucişări
complexe între soiuri Vitis vinifera

tehnice în vigoare;
l) folosirea de substanţe aromatizante naturale,
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 aparţinând altor specii ale genului
Vitis, în alte condiţii decât cele prevăzute la
art.12 alin.(3)."

Deputat Marian Ianculescu - PSD
Deputat Nini Săpunaru - PNL
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şi soiuri aparţinând altor specii ale
genului Vitis, în alte condiţii decât
cele prevăzute la art.12 alin.(3).

41. Art.59.- (1) Contravenţiile
prevăzute la art.58 din prezenta
lege se sancţionează după cum
urmează:
a) cu amendă de la 4.000.000 lei la
8.000.000 lei, cele de la lit.b) şi h);
b) cu amendă de la 8.000.000 lei la
15.000.000 lei, cele de la lit.a), f),
g), i), j) şi m);
c) 30.000.000 lei, cele de la lit.c),
d), e), k) şi l).
   (2) Amenzile pot fi aplicate şi
persoanelor juridice.

Art.59 devine art.60, iar alin.(1) al art. 60 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.60.- (1) Contravenţiile prevăzute la art.59
din prezenta lege se sancţionează după cum
urmează:
a) cu amendă de la 8.000.000 lei la 16.000.000
lei, cele prevăzute  la lit.b) şi h);
b) cu amendă de la 20.000.000 lei la
25.000.000 lei, cele prevăzute la lit.a), f), g),
i), j) şi m);
c) cu amendă de la 30.000.000 lei la
50.000.000, cele prevăzute la lit.c);
d) cu amendă de la 200.000.000 lei la
250.000.000 lei, cele prevăzute la lit. d), e),
k) şi l), precum şi confiscarea cantităţii
fraudate."

Deputat Ion Ştefan - PSD
Deputat Ilie Neacşu - PRM
Deputat Nini Săpunaru - PNL

Pentru înăsprirea amenzilor.

42. Art.60.- Constatarea contravenţiilor
şi aplicarea sancţiunilor prevăzute
în prezenta lege se fac prin proces-
verbal încheiat de persoane special
împuternicite de către Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi

Art. 60 devine art. 61:
"Art.61.- Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta
lege se fac prin proces-verbal încheiat de
persoane special împuternicite de către
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Prin renumerotare.
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Pădurilor, Ministerul Finanţelor
Publice, Ministerul Sănătăţii şi
Familiei şi Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor,
fiecare în raport cu atribuţiile ce le
revin prin actul propriu de
organizare şi funcţionare.

Pădurilor, Ministerul Finanţelor Publice,
Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,
fiecare în raport cu atribuţiile ce le revin prin
actul propriu de organizare şi funcţionare."

43. Art.61.- Contravenţiile prevăzute la
art.58 le sunt aplicabile şi
dispoziţiilor legii privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor.

Art. 61 devine art.62:
"Art.62.- Contravenţiile prevăzute la art.59 le
sunt aplicabile şi dispoziţiilor legii privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor."

Prin renumerotare.

44. Art.62.- (1) Condiţiile de delimitare
teritorială a arealelor viticole, cele
privind normele de înfiinţare,
întreţinere şi defrişare a plantaţiilor
viticole, condiţiile pe care trebuie
să le îndeplinească vinurile şi
produsele pe bază de must, vin şi
distilat de vin şi subproduse
vinicole proprii consumului uman
direct, condiţiile de atribuire a
denumirii de origine controlată şi
cele privind obţinerea vinurilor din
această categorie, practicile şi
tratamentele oenologice autorizate,
normele de realizare, evidenţă şi
atestare a produselor vitivinicole,
cele privind comercializarea lor,
precum şi alte măsuri se stabilesc
prin norme metodologice de

Art. 62 devine art.63:
"Art.63.- (1) Condiţiile de delimitare
teritorială a arealelor viticole, cele privind
normele de înfiinţare, întreţinere şi defrişare a
plantaţiilor viticole, condiţiile pe care trebuie
să le îndeplinească vinurile şi produsele pe
bază de must, vin şi distilat de vin şi
subproduse vinicole proprii consumului uman
direct, condiţiile de atribuire a denumirii de
origine controlată şi cele privind obţinerea
vinurilor din această categorie, practicile şi
tratamentele oenologice autorizate, normele de
realizare, evidenţă şi atestare a produselor
vitivinicole, cele privind comercializarea lor,
precum şi alte măsuri se stabilesc prin norme
metodologice de aplicare a prezentei legi,
elaborate de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului

Prin renumerotare.
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aplicare a prezentei legi, elaborate
de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice,
Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi
Ministerul Integrării Europene.
   (2) Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor va emite,
în termen de 60 de zile de la
publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, normele metodologice de
aplicare a legii, care vor fi supuse
aprobării Guvernului.

Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Integrării
Europene.
   (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor va emite, în termen de 60 de zile de
la publicarea prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I, normele
metodologice de aplicare a legii, care vor fi
supuse aprobării Guvernului."

45. Art.63.- Prin hotărâre de Guvern,
instituţiile abilitate vor efectua
recensământul patrimoniului
viticol.

Art. 63 devine art.64, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.64.- Efectuarea recesământului
patrimoniului viticol se aprobă prin hotărâre
de Guvern."

Deputat Marian Ianculescu - PSD

Prin renumerotare.
Pentru corectitudinea exprimării.

46. Art.64.- Se exceptează de la
prevederile art.11, 12, 17, 25 şi 26
suprafeţele de vii şi loturile de
struguri, precum şi băuturile
folosite în interes experimental sau
didactic de către unităţile de
cercetare, învăţământ, de încercare
a soiurilor sau de testare a
produselor. Limitele de derogare se

Art. 64 devine art.65:
 "Art.65.- Se exceptează de la prevederile
art.11, 12, 17, 25 şi 26 suprafeţele de vii şi
loturile de struguri, precum şi băuturile folosite
în interes experimental sau didactic de către
unităţile de cercetare, învăţământ, de încercare
a soiurilor sau de testare a produselor. Limitele
de derogare se stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi."

Prin renumerotare.
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stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a
prezentei legi.

47. Art.65.- 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.

Art. 65 devine art.66:
"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."

Prin renumerotare.

48. Art.66.- (1) Prezenta lege intră în
vigoare pe data publicării ei în
Monitorul Oficial al României,
Partea I-a, şi se pune în aplicare la
90 de zile de la publicare.
    (2) Pe data punerii în aplicare,
Legea viei şi vinului nr.67/1997,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I-a, nr.81 din 5
mai 1997, modificată şi completată
prin Ordonanţa Guvernului
nr.34/2000, precum şi orice alte
dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 66 devine art.67:
" Art.66.- (1) Prezenta lege intră în vigoare pe
data publicării ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi se pune în aplicare la 90
de zile de la publicare.
    (2) Pe data punerii în aplicare, Legea viei şi
vinului nr.67/1997, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.81 din 5 mai
1997, modificată şi completată prin Ordonanţa
Guvernului nr.34/2000, precum şi orice alte
dispoziţii contrare se abrogă."

Prin renumerotare.

49. Art.67.- Anexele nr.1-4 fac parte
integrantă din prezenta lege.

Art.67 devine art.68:
"Art.68.- Anexele nr.1-4 fac parte integrantă
din prezenta lege."

Prin renumerotare.
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În cursul dezbaterilor următoarele amendamente au fost respinse:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Art.23 (2) În cazuri speciale şi sub

control strict, depozitarea,
condiţionarea, maturarea şi
îmbutelierea vinurilor cu denumire
de origine controlată pot fi făcute
în unităţi specializate, situate în
afara arealelor în care au fost
produşi strugurii. În aceste cazuri,
pe etichetă se va menţiona, în mod
obligatoriu, unitatea care a executat
îmbutelierea.

Alin 2 al art.23 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.23 (2) În cazuri speciale şi sub control
strict, depozitarea, condiţionarea, maturarea şi
îmbutelierea vinurilor cu denumire de origine
controlată pot fi făcute în unităţi specializate,
situate în afara arealelor în care au fost produşi
strugurii, dar nu în afara centrelor viticole
unde au fost produşi aceştia. În aceste cazuri,
pe etichetă se va menţiona, în mod obligatoriu,
unitatea care a executat îmbutelierea."

Deputat: Ionel Olteanu - PSD

1. Pentru stoparea cupajării
frauduloase a vinurilor DOC din
arealele consacrate cu vinuri din
acelaşi soi din alte areale mai
puţin favorabile, obţinându-se
astfel, o canitate mult mai mare
de vin din soiul respectiv, care
se comercializează cu denumirea
de origine din arealul consacrat.
2. Pentru a nu crea confuzii.

2. Art.23 (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.

Alin 3 al art.23 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.23 (3) Este interzisă circulaţia
producţiei de struguri din care se obţin
vinuri cu denumire de origine controlată din
arealele centrelor viticole pentru care
asociaţiile de producători au obţinut
certificate de înregistrare a indicaţiilor
geografice pentru centrele viticole şi
podgoriile respective"

Deputat: Ionel Olteanu - PSD

1. Pentru alinierea la legislaţia
europeană.
Astfel se realizează o selecţie
pozitivă a centrelor de interes şi
o adevărată concurenţă loială,
creând posibilitatea celui
interesat de a investi în plantaţie
şi tehnologie în zona valoroasă.
2. Pentru a nu crea confuzii.
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3. Art.24 (2) Pentru vinurile cu
indicaţie geografică recunoscută,
producerea strugurilor şi a vinurilor
este legată de locul de provenienţă,
iar celelalte activităţi privind
depozitarea, condiţionarea şi
pregătirea vinurilor pentru
comercializare pot fi efectuate în
afara acestuia.

Alin 2 al art.24 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.24 (2) Pentru vinurile cu indicaţie
geografică recunoscută, producerea strugurilor
şi a vinurilor este legată de locul de
provenienţă, iar celelalte activităţi privind
depozitarea, condiţionarea şi pregătirea
vinurilor pentru comercializare pot fi efectuate
în afara acestuia, dar nu în afara centrelor
viticole unde au fost produşi strugurii."

Deputat: Ionel Olteanu - PSD

1. Pentru stoparea cupajării
frauduloase a vinurilor DOC din
arealele consacrate cu vinuri din
acelaşi soi din alte areale mai
puţin favorabile, obţinându-se
astfel, o canitate mult mai mare
de vin din soiul respectiv, care
se comercializează cu denumirea
de origine din arealul consacrat.
2. Pentru a nu crea confuzii.

4. După alin.3 al art.38 se introduce un alineat
nou, alin.4, cu următorul cuprins:
"Art.38 (4) Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor poate interveni
pentru reglarea pieţei prin cumpărarea
unor cantităţi excedentare de struguri.
Strugurii vor fi vinificaţi pe bază de
contract iar vinul obţinut va fi valorificat
sau se va face distilarea acestuia. Această
măsură va fi aprobată prin ordin al
ministrului, care va stabili zonele unde
trebuie intervenit, cantităţile ce vor fi
cumpărate şi preţul minim asmisibil pentru
acestea."

Deputat: Gheorghe Valeriu - PNL
Deputat: Nini Săpunaru - PNL
Deputat: Cătălin Micula - PNL

1. În Piaţa Comună mecanismul
preferat de reglarea pieţei este
cumpărarea de vin în vederea
distilării într-o situaţie de
supraproducţie.
2. Pentru a elimina intervenţia
statului în domeniul privat.
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Deputat: Dan Coriolan Simedru - PNL
5. După alin.4 al art.40 se introduce un alineat

nou, alin.5, cu următorul cuprins:
"Art.40  (5) La nivel de judeţ va funcţiona
un Consiliu Consultativ Comunitar al
Producătorilor ce va reuni reprezentanţi ai
organizaţiilor de producători din judeţ sau
al podgoriilor, reprezentanţi ai societăţilor
comerciale cu profil de vinificaţie, prefectul,
Preşedintele Consiliului Judeţean, şeful
ISCTV, directorul direcţiei agricole. Acest
Consiliu va urmări modul în care organele
statului îşi duc la îndeplinire atribuţiile
cuprinse în cap.5 şi cap.6. Sesizările şi
dispoziţiile de control ale CCCP sunt
obligatorii pentru toate organismele de
control ale statului. Cadrul general de
funcţionare şi organizare al CCCP se va
face prin hotărâre de guvern în termen de
60 de zile din momentul apariţiei legii în
Monitorul Oficial."

Deputat: Gheorghe Valeriu - PNL
Deputat: Nini Săpunaru - PNL
Deputat: Cătălin Micula - PNL
Deputat: Dan Coriolan Simedru - PNL

1.Practica internaţională precum
şi solicitările necesare integrării
europene acordă un rol sporit
mecanismelor de control
comunitar. Acest Consiliu este
mai motivat în a controla
situaţia, în a depista
falsificatorii, decât câţiva
funcţionari prost plăţi.
2. Avem, deja, patru organisme
oficiale de control ale statului.

6. După lit.b) a art.57 se introduce o literă nouă,
lit.c) cu următorul cuprins:
  "Art.57 c)  Vinificarea, depozitarea,
condiţionarea, maturarea şi îmbutelierea

1. Ca urmare a respingerii
amendamentelor de la art.23.
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vinurilor cu denumire de origine controlată,
făcute cu nerespectarea prevederilor art.23,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3
ani sau cu amendă de 15 milioane lei."

Deputat: Ionel Olteanu - PSD

                  Preşedinte,  Secretar,

   Ilie NEACŞU   Alexandru  PEREŞ

Întocmit: Experţi  parlamentari,
       Anton Păştinaru
       Aneta Barbu
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