
Nota informativa
la proiectul Ordinului cu privire la modificarea si completarea Regulamentului 

privind procedura de omologare a caietului de sarcini pentru produsele 
agroalimentare cu denumiri de origine, indicapi geografice §i specialitap 
tradiponale garantate

Dezvoltarea §i promovarea sistemelor din domeniul calitapi produselor 
agroalimentare precum sunt IGP, DOP §i STG, eficient §i echitabil constituie un 
instrument putemic de dezvoltare economica §i de progres social §i cultural.

Cadrul normativ national ce reglementeaza acest domeniu se afla in continua 
perfecponare pentru a corespunde in totalitate rigorilor §i standardelor 
intemaponale §i pentru a fi capabil sa asigure buna funcponare a mecanismelor de 
protecpe oferite solicitanplor §i titularilor drepturilor de proprietate intelectuala

Astfel, prin Legea nr. 97 din 13.05.2016 a fost modificata §i completata 
Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecpa indicapilor geografice, 
denumirilor de origine §i specialitaplor tradiponale garantate (in continuare - 
Legea nr.66/2008), cele mai importante modificari fiind axate in special pe 
simplificarea procedurilor pe care urmeaza sa le parcurga producatorii autohtoni, 
care doresc sa beneficieze de avantajele oferite de sistemul de protecpe a DO, IG §i
STG.

Respectiv, in vederea asigurarii corespunderii normelor cadrului juridic in 
domeniul de referin(a noilor modificari §i completari adoptate, se impune 
modificarea §i completarea in modul corespunzator a Regulamentului prenotat.

Astfel, in temeiul modificarilor operate in art. 9 din Legea nr.66/2008, ce 
reglementeaza dreptul de utilizare al produsului cu DO sau IG protejata §i luare la 
evidenpi in calitate de producator al produsului cu DO sau IG protejata de catre 
autoritaple competente desemnate in conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea 
nr.66/2008, este necesar de completat Regulamentul privind procedura de 
omologare a caietului de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de 
origine, indicapi geografice §i specialitap tradiponale garantate cu norme ce 
ajusteaza mecanismul de inregistrare a IG, DO §i de eliberare a certificatelor 
dreptului de utilizare in cazul IG §i DO protejate.

Jinind cont de faptul ca proiectul nominalizat are scopul de a asigura 
corespunderea normelor cadrului juridic in domeniul de referinpi, precizam ca 
aplicarea reglementarilor propuse nu necesita careva cheltuieli suplimentare din 
partea statului. in temeiul celor expuse, reiepnd din necesitatea completarii 
Regulamentului privind procedura de omologare a caietului de sarcini pentru 
produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicapi geografice §i specialitap 
tradiponale garantate aprobat prin Ordinul MAIA nr. 149 din 4.08.2015, cu norme 
indispensabile aplicarii noilor modificari §i completari ale Legii nr. 66/2008, 
aprobate prin Legea nr. 97 din 13.05.2016, consideram necesara promovarea
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