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BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței 
vitivinicole nr.164/2015, trimis spre examinare pe fond, Comisiei pentru industrii și 
servicii și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice, cu adresa nr.PLx.46/2021 din 1 februarie 2021. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
   

 
                        PREȘEDINTE,                                         PREȘEDINTE,  
 
                            Sándor Bende    Florin-Ionuț Barbu 
 

 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T  C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței 

vitivinicole nr.164/2015 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, au 

fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării 

comune a pieței vitivinicole nr.164/2015, provenit dintr-o propunere legislativă, trimis cu adresa nr.P.L.x 46/2021 din 1 februarie 2021,  

înregistrat la Comisia pentru industrii și servicii sub nr. 4c-3/67/2021 din 1 februarie 2021, iar la Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice sub nr.4c-5/62/02.02.2021. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.988/25.09.2020, a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.8580/10.09.2020, a avizat favorabil proiectul de act normativ. 
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  Guvernul României, prin adresa nr.750/DPSG/13.04.2021, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

  Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru muncă și protecție socială, prin avizele nr.PLx 46/2021 din 

10 februarie 2021, respectiv nr.4c-9/69 din 11 februarie 202, au avizat negativ. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării 

comune a pieței vitivinicole nr.164/2015, cu modificările ulterioare, în sensul înfiinţării Institutului de promovare a vinului românesc, 

în subordinea Oficiului Naţional al Viei și Produselor Vitivinicole. De asemenea, se doreşte instituirea unor măsuri privind salarizarea 

personalului încadrat la Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, precum şi pentru funcţionarea optimă a Băncii de date 

analitice a României din domeniul vitivinicol. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat 

proiectul de lege în ședința din 7 aprilie 2021, iar membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința 

din 8 februarie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și ale Comisiei pentru 

industrii și servicii au fost prezenți deputați conform listelor de prezență. 

La lucrările Comisei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a participat, în calitate de 

invitat, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Dumitru Georgescu – consilier superior, iar la Comisia pentru 
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industrii și servicii a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Aurel Simion – 

secretar de stat. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul 

organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 

Deputaților. 

 
              PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE,   

 
  Sándor Bende                     Florin-Ionuț Barbu 

 
 
 
 

SECRETAR,        SECRETAR, 
 

        Oana-Marciana Özmen                      Constantin Bîrcă 
 

 
 

Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe              Șef serviciu, Anton Păștinaru 
                                                                                                                                                                                                                                                 Consilier parlamentar dr.Gabriela Amalia Ciurea  
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Anexa 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E  
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr.164/2015,  
cu modificările ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE 
pentru modificarea și completarea Legii viei și 
vinului în sistemul organizării comune a pieței 

vitivinicole nr.164/2015 
 

Nemodificat  

2.   Art.I. - Legea viei și vinului în sistemul 
organizării comune a pieței vitivinicole 
nr.164/2015, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.472 din 30 iunie 2015, cu 
modificările ulterioare, se modifica și se 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat  

3.   1. După articolul 26, se introduce un 
nou articol, art.261, cu următorul 
cuprins: 
„Art.261. - (1) Pentru monitorizarea 
aplicării legislației europene și 
naționale în domeniul vitivinicol sau în 
scopuri statistice și/sau științifice, se 
înființează Banca de date analitice a 
României care cuprinde rezultatele 
analizelor fizico-chimice și izotopice ale 
probelor de vin recoltate anual. 

Pentru a 
respecta 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
Pentru o 
așezare logică 
și corectă a 
prevederilor 
în cuprinsul 
actului  

 



5 
 

0 1 2 3 4 
   (2) Instituția publică responsabilă cu 

gestionarea și actualizarea datelor din 
Banca de date analitice a României este 
Laboratorul Central pentru Controlul 
Calității și Igienei Vinului - Valea 
Călugărească, aflat în subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 
(3) Modul de gestionare și actualizare a 
datelor din cadrul Băncii de date 
analitice a României se stabilesc prin 
ordin al Autorității.” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 

normativ. 

4.  1. După articolul 31, se introduce un nou 
articol, art.311, cu următorul cuprins: 
„Art.311. - (1) Pentru monitorizarea aplicării 
legislației europene și naționale în domeniul 
vitivinicol sau în scopuri statistice și/sau 
științifice, se înființează Banca de date analitice 
care cuprinde rezultatele analizelor fizico-
chimice și izotopice ale probelor de vin 
recoltate anual. 
(2) Instituția responsabilă cu gestionarea și 
actualizarea datelor din Banca de date 
analitice a României este Laboratorul Central 
pentru Controlul Calității și Igienei Vinului - 
Valea Călugărească.  
(3) Modul de gestionare și actualizarea datelor 
din cadrul Băncii de date analitice a României 
se stabilesc prin ordinul Autorității.” 

Se elimină. 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
  

Pentru a 
respecta 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
Pentru o 
așezare logică 
și corectă a 
prevederilor 
în cuprinsul 
actului 
normativ. 
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0 1 2 3 4 
5.  2. După articolul 55, se introduc două noi 

articole, art.55 1 și 552, cu următorul cuprins: 
„Art.551. - (1) În scopul promovării vinului 
românesc cu DOC, IG și varietal în plan 
național și internațional se înființează 
„Institutul de promovare a vinului românesc”, 
ca instituție de drept public și de utilitate 
publică, cu personalitate juridică, în 
subordinea O.N.V.P.V. 
(2) Sediul „Institutului de promovare a vinului 
românesc” este în municipiul București, 
Șoseaua lancului nr.49, sectorul 2. 
(3) Finanțarea institutului se realizează din 
venituri proprii și surse din bugetul O.N.V.P.V. 
(4) Veniturile proprii provin din: 
a) sponsorizări; 
b) donații; 
c) prestări de servicii; 
d) contracte de finanțare, încheiate pe perioade 
multianuale, pentru realizarea programelor de 
promovare a sectorului vitivinicol românesc; 
e) contracte de parteneriat public-privat; 
f) alte venituri, potrivit legii. 
(5) Regulamentul de organizare și funcționare, 
atribuțiile corespunzătoare obiectului de 
activitate al institutului și structura 
organizatorică vor fi stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(6) Patrimoniul institutului este alcătuit din 
bunuri mobile și imobile dobândite cu titlu de 
proprietate, donații sau bunuri imobile aflate 

Se elimină. 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 

Pentru a 
respecta 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
Pentru o 
așezare logică 
și corectă a 
prevederilor 
în cuprinsul 
actului 
normativ. 
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0 1 2 3 4 
în proprietatea publică sau privată a statului și 
date în administrare sau în folosință, în 
condițiile legii. 
(7) Numărul de posturi aprobate pentru 
„Institutul de promovare a vinului românesc” 
este de minimum 7. 
(8) Personalul institutului este personal 
contractual și va fi salarizat conform anexei 
nr.VII din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(9) În termen de maximum 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 
prevăzută la alin.(5), O.N.V.P.V. inițiază 
procedurile de ocupare a posturilor aprobate 
pentru „Institutul de promovare a vinului 
românesc” cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare. 

 
Art.552. - (1) Prin derogare de la prevederile 
Legii-cadru nr.153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, personalul O.N.V.P.V. 
și cel al „Institutului de promovare a vinului 
românesc” beneficiază lunar de stimulente 
salariale în cuantum de până la 90% din 
salariul de bază al personalului încadrat, în 
limitele bugetului de venituri și cheltuieli. 
(2) Criteriile de acordare a stimulentelor vor fi 
stabilite prin ordinul ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale.” 
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0 1 2 3 4 
6. Art.56. - O.N.V.P.V. îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 
d) o mai bună exploatare a 
potenţialului de producţie din sectorul 
vitivinicol, în scopul adaptării 
producţiei la cererea pieţei; 
 

3. La articolul 56, litera d) se abrogă. 
 

2. Nemodificat  

7.   3. După articolul 56, se introduce un 
nou articol, art.561, cu următorul 
cuprins: 
„Art.561. - (1) În scopul promovării 
vinului românesc cu D.O.C., I.G. și a 
vinului varietal în plan național și 
internațional se înființează Institutul de 
Promovare a Vinului Românesc, 
denumit în continuare IPVR, ca 
instituție de drept public și de utilitate 
publică, cu personalitate juridică, în 
subordinea O.N.V.P.V. 
(2) Sediul IPVR este în București, 
Șoseaua lancului nr.49, sectorul 2. 
(3) Finanțarea IPVR se realizează din 
venituri proprii și din bugetul 
O.N.V.P.V. 
(4) Veniturile proprii provin din: 
a) sponsorizări; 
b) donații; 
c) prestări de servicii; 
d) contracte de finanțare, încheiate pe 
perioade multianuale, pentru realizarea 
programelor de promovare a sectorului 
vitivinicol românesc; 
e) contracte de parteneriat public-

Pentru a 
respecta 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
Pentru o 
așezare logică 
și corectă a 
prevederilor 
în cuprinsul 
actului 
normativ. 
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0 1 2 3 4 
privat; 
f) alte venituri, potrivit legii. 
(5) Regulamentul de organizare și 
funcționare, atribuțiile corespunzătoare 
obiectului de activitate al IPVR și 
structura organizatorică sunt aprobate 
prin hotărâre a Guvernului. 
(6) Patrimoniul IPVR este alcătuit din 
bunuri mobile și imobile dobândite cu 
titlu de proprietate, donații sau bunuri 
imobile aflate în proprietatea publică 
sau privată a statului și date în 
administrare sau în folosință, în 
condițiile legii. 
(7) Numărul de posturi aprobate pentru 
IPVR este de minimum 7. 
(8) Personalul IPVR este personal 
contractual și este salarizat potrivit 
anexei nr.VII la Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările 
ulterioare.” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 

8.   Art.II. – În termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale elaborează hotărârea prevăzută la 
art.561 alin.(5) din Legea viei și vinului în 
sistemul organizării comune a pieței 
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0 1 2 3 4 
vitivinicole nr.164/2015, cu modificările 
ulterioare, precum și cu modificările și 
completările aduse prin prezenta lege. 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 

9.   Art.III. – Prin derogare de la prevederile 
art.27 alin.(3) din Legea nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a hotărârii 
Guvernului prevăzută la art.561 alin.(5) 
din Legea viei și vinului în sistemul 
organizării comune a pieței vitivinicole 
nr.164/2015, cu modificările ulterioare, 
precum și cu modificările și completările 
aduse prin prezenta lege, Oficiul Național 
al Viei și Produselor Vitivinicole inițiază 
procedurile de ocupare a posturilor 
aprobate pentru Institutul de Promovare a 
Vinului Românesc, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 

 

 


