
Nota informativa
la proiectul Legii privind producjia agroalimentara 

ecologica §i etichetarea produselor ecologice

1. Temei pentru elaborare:
Proiectului Legii privind product a agroalimentara ecologica §i 

etichetarea produselor ecologice este elaborat in scopul realizarii art. 68 lit. 
f) din Acordul de Asociere intre Republica Moldova, pe de о parte, §i 
Uniunea Europeana §i Comunitatea Europeana a Energiei Atomice §i statele 
membre ale acestora, pe de alta parte din 27.06.2014, ratificat prin Legea 
nr.112 din 02.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 nr. 
185- 199, art. 422).

Proiectul Legii transpune Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 
din 28 iunie 2007 privind producpa ecologica §i etichetarea produselor 
ecologice, precum §i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, 
publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene L 189 din 20 iulie 2007 §i 
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului in ceea ce prive§te regimul de import al produselor ecologice din 
(ari ter(e.
2. Scopul elaborarii:

Scopul de baza al proiectului prezentei legi este de a asigura cadrul 
legislativ §i institutional necesar, care stabile§te principiile §i obiectivele 
aplicabile produselor agroalimentare ecologice pentru asigurarea unei 
concuren|e loiale §i a unei functionari adecvate a pie(ei interne a produselor 
agroalimentare ecologice, precum §i a men(inerii §i justificarii increderii 
consumatorilor in produsele etichetate drept ecologic §i respectarea 
principiilor de baza de reglementare a activitapi de intreprinzator, stabilite 
prin Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 prin asigurarea previzibilitapi, 
transparent decizionale §i transparent reglementarii activitapi de 
intreprinzator. Tot odata prin adoptarea legii vor fi create premisele necesare 
pentru a facilita exportul produselor ecologice in Uniunea Europeana.

Proiectul Legii privind producpa agroalimentara ecologica §i 
etichetarea produselor ecologice este elaborat, inclusiv, la recomandarea 
experplor antrena(i in misiunea TAIEX privind agricultura ecologica 
„Suport la transpunerea legislapei Uniunii Europene in legislapa naponala 
privind agricultura ecologica pentru punerea in aplicare a Acordului de 
Asociere intre Republica Moldova, pe de о parte §i Uniunea Europeana §i 
Comunitatea Europeana a Energiei Atomice §i statele membre ale acestora”.
3. Esenia proiectului de lege:

Avand in vedere ca prin Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la 
producpa agroalimentara ecologica (Monitorul Oficial, 2011, nr. 96-98 art. 
242), a fost adoptat cadrul legislativ §i institutional de baza, armonizat



partial cu reglementarile Uniunii Europene, este necesara alinierea urgenta §i 
deplina a legislafiei naponale la legislapa Uniunii Europene in vederea 
crearii in Republica Moldova a unui cadru legislativ §i institutional in 
domeniul agriculturii ecologice similar.

Astfel, prezentul proiect de lege creeaza cadrul necesar aplicarii 
articolelor (articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33) a Regulamentului (CE) 834/2007 al Consiliului din 28 
iunie 2007 privind producpa ecologica §i etichetarea produselor ecologice, 
precum §i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2092/91, publicat in 
Jumalul Oficial al Uniunii Europene (L 189/1, 20.7.2007, p. 1-23) si a 
articolelor (2, 6, 10, 11) a Regulamentului (CE) 1235/2008 al Comisiei de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului in ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din 
tari terte asigurand baza legala in vederea modificarii §i completarii 
legislapei na(ionale, in concordan(a cu legislapa Uniunii Europene.

Una din cele mai stringente probleme identificate la moment este 
imposibilitatea efectuarii exportului produselor cu mentiune de ’’ecologic” 
pe piata Uniunii Europene.

Pina in iunie 2014, importurile produselor ecologice din tari terte in 
Uniunea Europeana, se efectuau in baza unor autorizapi de import acordate 
de autoritaple statelor membre, pentru fiecare lot expediat §i ре о perioada 
limitata de timp, insa aceasta op(iune a fost una de tranzipe.

In acest context, certificatele de conformitate eliberate de organismele 
de inspecpe §i certificare na(ionale nu sunt recunoscute in Uniunea 
Europeana.

Singura modalitate, pentru organismele de certificare naponale, de a 
reincepe activitatea, este in baza art. 32 al Regulamentului CE 834/2007, 
care prevede ca: un produs importat dintr-o tara terta poate fi introdus pe 
piata comunitara in cazul in care produsul este conform cu exigentele 
impuse privind obtinerea produselor ecologice si operatorii au facut obiectul 
unui control efectuat de catre о autoritate sau organism de control recunoscut 
de Comisia Uniunii Europene.

Proiectul de lege este compus din 10 capitole care contin 23 de 
articole astfel precum sunt:
Capitolul I Dispozitii generate cuprinde articolele 1-3 prin care sunt 
prevazute: sfera de reglementare, scopul prezentei legi si articolul 3 prin 
care sunt defmiti termenii de specialitate;
Capitolul II Objective si principii pentru productia ecologica cuprinde 
articolele 4-8 prin care sunt stabilite obiectivele si principiile aplicabile 
produselor agroalimentare ecologice;
Capitolul III Metodele de baza aplicabile produc^iei agroalimentare 
ecologice cuprinde articolul 9 care stabileste cerin(e generate privind 
obtinerea produc(iei ecologice si articolul 10 care stabileste cerinte fata de 
perioada de conversie;



Capitolul IV Etichetarea cuprinde articolele 11-13 prin care sunt stabilite 
cerinte pentru utilizarea termenului ’’ecologic” la etichetarea produselor 
agroalimentare;
Capitolul V Politica de stat sectorul agriculturii ecologice cuprinde 
articolul 14 care stabileste autoritatea competenta responsabila pentru 
elaborarea si implementare politicii de stat in agricultura ecologica;
Capitolul VI Controalele cuprinde articolele 15-17 prin care sunt 
reglementate sistemul de inspecpe §i certificare a producpei ecologice 
precum si a controlului de stat asupra activitatilor desfasurate de catre 
operatori in toate etapele de productie, procesare si distribute de produse 
ecologice.
Capitolul VII Masuri §i sanctum aplicate in vederea respectarii 
prezentei legi prin articolul 18-19 reglementeaza masurile adoptate in caz 
de incalcari §i nereguli precum si sanctiunile aplicate in urma constatarii 
incalcarii prevederilor prezentei legi;
Capitolul VIII Importul §i Exportul produselor agroalimentare 
ecologice prin articolele 20-21 stabileste cerinte fata de Importul §i Exportul 
produselor agroalimentare ecologice;
Capitolul IX Asigurarea financiara prin articolul 22 prevede stimularea 
promovarii §i dezvoltarii agriculturii ecologice prin acordarea de subvenpi 
din fondul de subvenponare a producatorilor agricoli, prevazut anual in 
cadml bugetului de stat;
Capitolul X Dispozitii tranzitorii si finale prin articolul 23 prevede 
intrarea in vigoare a prezentei legi precum si elaborarea actelor normative 
necesare executarii prezentei legi.

Actualmente, domeniul de obpnere a produselor ecologice §i 
etichetarea produselor ecologice este reglementata de Legea nr. 115-XVI din 
09.06.2005 cu privire la agricultura ecologica (Monitorul Oficial Nr. 95-97 
15.07.2005, art.446), care nu include ultimele modificari ale Regulamentului 
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producpa 
ecologica §i etichetarea produselor ecologice, precum §i de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, precum §i a Regulamentului (CE) nr. 
1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in ceea ce 
prive§te regimul de import al produselor ecologice din (ari teife.

Proiectul stabileste о noua conceptie a sistemului de certificare si 
etichetare a produselor ecologice astfel, la data intrarii in vigoare a prezentei 
legi, Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la agricultura ecologica va 
fi abrogata.
5. Masuri institu{ionaIe §i organizatorice pe care le implica actul 
elaborat:

Proiectul prevede reorganizarea instituponala §i funcponarea in 
autoritatea competenta. Prevederile noi nu au impact negativ asupra



economiei statului, dar vor fi create facility pentru intreprinzatorii 
autohtoni ai produc^iei agroalimentare ecologice prin stabilirea mai 
explicita a obiectivelor §i principiilor de producjie pentru agricultura 
ecologica.

Totodata prin proiectul dat vor fi completate atribupile Ministerului 
Agriculturii §i Industriei Alimentare, in special de a monitoriza activitatile 
de inspectie si certificare efectuate de organismele de control la operatorii 
de produse agroalimentare ecologice pe trasabilitatea §i conformitatea 
produselor. Astfel, Ministerul Agriculturii §i Industriei Alimentare va putea 
sa constate mult mai u§or cazurile de nerespectare a metodelor de productie 
de catre operatorii ce acponeaza in sistemul de agricultura ecologica.
6. Consultarea proiectului Legii:

Nota informativa impreuna cu proiectul Legii este plasat pe pagina 
web oficiala a Ministerului Agriculturii §i Industriei Alimentare

Adoptarea proiectului Legii privind producpa agroalimentara 
ecologica §i etichetarea produselor ecologice va crea facilita^i pentru 
intreprinzatorii autohtoni ai producpei agroalimentare ecologice prin 
stabilirea mai explicita a obiectivelor §i principiilor de productie pentru 
agricultura ecologica.

Vasile LUCA


