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pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de 
stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în 
plante şi produse vegetale 

 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
 Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 
privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri 
de pesticide în plante şi produse vegetale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
 1.  La articolul 4, alineatul (1) şi partea introductivă a 
alineatului (2) vor avea următorul cuprins: 
 „Art. 4. – (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se 
referă la plantele şi produsele vegetale, aflate atât în stare 
proaspătă, cât şi uscate, prelucrate sau incluse într-un aliment 
complex, destinate importului, exportului sau consumului intern. 
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 (2) Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide nu se aplică 
în cazul plantelor şi produselor vegetale prevăzute la alin. (1) 
destinate ţărilor din afara Uniunii Europene, dacă acestora li se 
aplică un tratament fitosanitar înaintea exportului şi este 
îndeplinită una dintre următoarele condiţii:” 
 
 2.  La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un 
alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
 „(3) În cazul reducerii unui nivel maxim de reziduuri de 
pesticide conform alin.(2), Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale şi Ministerul Sănătăţii comunică de îndată 
celorlalte state membre şi Comisiei Europene această măsură şi 
anexează o justificare a acesteia.” 
 
 3. La articolul 8, partea introductivă va avea următorul 
cuprins:  
 „Art. 8. – Plantele şi produsele vegetale prevăzute la art. 4 
alin. (1) nu intră sub incidenţa dispoziţiilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă, dacă acestea sunt destinate:” 
 
 4. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
 „Art. 9. – Autoritatea competentă asigură respectarea 
nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide stabilite în 
conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, prin efectuarea de 
controale prin sondaj şi prelevarea de probe de plante şi produse 
vegetale destinate consumului uman sau animal în vederea 
efectuării analizelor de laborator, în cadrul programului naţional 
de monitorizare a reziduurilor de pesticide în plante şi produse 
vegetale.” 
 
 5. După articolul 9 se introduce un articol nou,       
articolul 91, cu următorul cuprins: 
 „Art. 91. – (1) Autoritatea competentă transmite Comisiei 
Europene, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, programul 
naţional de monitorizare pe următorul an calendaristic. Acest 
program cuprinde cel puţin: 
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 a) plantele sau produsele vegetale care urmează a fi controlate 
şi numărul de controale care vor fi efectuate; 
 b) reziduurile de pesticide care urmează a fi determinate; 
 c) criteriile aplicate la întocmirea acestui program. 
 (2) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, 
până la data de 31 august a fiecărui an, rezultatele analizelor 
efectuate la probele prelevate în anul anterior, în cadrul 
programului naţional de monitorizare.” 

 
 6. După articolul 10 se introduc trei articole noi,   
articolele 11-13, cu următorul cuprins: 

„Art. 11. – Producătorii şi comercianţii de produse agricole, 
persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să permită inspectorilor 
fitosanitari prelevarea de probe din plantele şi produsele vegetale 
prevăzute la art. 4 alin. (1), în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 
 Art. 12. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
 a) comercializarea plantelor şi produselor vegetale prevăzute 
la art.4 alin.(1), care au un conţinut de reziduuri de pesticide peste 
nivelurile maxime admise prin legislaţia în vigoare; 
 b) nerespectarea prevederilor art. 11. 
 (2) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) se aplică următoarele 
sancţiuni: 
 a) pentru fapta prevăzută la lit. a), amendă contravenţională 
de la 250 lei (RON) la 500 lei (RON) şi confiscarea bunurilor 
respective, pentru loturi de până la 50 de kg; 
 b) pentru fapta prevăzută la lit. a), amendă contravenţională 
de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) şi confiscarea bunurilor 
respective, pentru loturi mai mari de 50 de kg; 
 c) pentru fapta prevăzută la lit. b), amendă contravenţională 
de la 250 lei (RON) la 500 lei (RON). 
 (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor 
juridice. 
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 (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi 
aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de către 
inspectorii fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare. 
 (5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 
de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la 
data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre 
această posibilitate în procesul-verbal. 
 Art. 13. – Dispoziţiile art. 12 referitoare la contravenţii se 
completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al  contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

 
  
 Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 (2) Dispoziţiile art. 7 alin. (3) şi ale art. 91 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 262/2000, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările aduse prin 
prezenta lege, intră în vigoare la data aderării României la 
Uniunea Europeană. 

 
 Art. III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 262/2000, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 
 Prezenta lege transpune următoarele prevederi: 
 a) art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi art. 9 din Directiva 
Consiliului 76/895/CEE privind nivelurile maxime pentru 
reziduurile de pesticide în şi pe fructe şi legume, publicată în 
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Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)                      
nr. L.340 din 9.12.1976 (amendată de Directiva Consiliului 
97/41/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L.184 din 12.07.1997); 
 b) art. 1 alin. (3) şi (4), art.4 alin. (4), art. 7 alin.(2) lit. a) şi 
art. 9 alin. (1) din Directiva Consiliului 86/362/CEE privind 
nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în şi pe cereale, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) 
nr. L.221 din 07.08.1986 (amendată de Directiva Consiliului 
97/41/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L.184 din 12.07.1997 şi Directiva Comisiei  
1999/65/CE publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L.172 din 8.07.1999); 
 c) art. 1 alin. (3) şi (4), art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (2) lit. a),   
art. 6 alin. (1) paragraful 1 şi art. 8 alin. (1) din Directiva 
Consiliului 90/642/CEE privind nivelurile maxime pentru 
reziduurile de pesticide în şi pe anumite produse de origine 
vegetală incluzând fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial 
al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.350 din 14.12.1990 
(amendată de Directiva Consiliului 97/41/CE, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.184 din 
12.07.1997 şi Directiva Comisiei 1999/65/CE publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.172 din 
8.07.1999). 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76        
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
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