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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 
privind produsele agroalimentare ecologice 

 
 (la data 07-nov-2003 actul a fost reglementat de Reguli din 2003 ) 
 (la data 29-sep-2003 actul a fost reglementat de Reguli din 2003 ) 
 (la data 12-oct-2001 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2001 ) 
 (la data 12-mar-2001 actul a fost aprobat de Legea 38/2001 ) 
 
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, 
Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă: 
 
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 
 
Art. 1 
(1)Producţia ecologică, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă obţinerea de 
produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu 
regulile şi principiile de producţie ecologică stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi care 
sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop. 
(la data 18-sep-2006 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 
 
(2)Producţia agroalimentară ecologică are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, 
diversificate şi echilibrate, care asigură protejarea resurselor naturale şi sănătatea consumatorilor. 
(3)Organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţia agroalimentară 
ecologică. 
 
Art. 2 
 (la data 01-ian-2007 Art. 2, alin. (1) din capitolul I abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 
62/2006 ) 
 (la data 01-ian-2007 Art. 2, alin. (2) din capitolul I abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 
62/2006 ) 
 
(3)Autoritatea responsabilă pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de 
specialitate. 
(4)în calitate de autoritate responsabilă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
prin compartimentul de specialitate, are următoarele atribuţii principale: 
a)elaborează politici, strategii şi planuri de acţiune în domeniu; 
b)iniţiază proiecte de acte normative naţionale privind agricultura ecologică; 
c)înregistrează în fiecare an solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice şi/sau 
juridice, care produc, prepară, depozitează, comercializează sau importă din terţe ţări în 
Uniunea Europeană produsele ecologice şi elaborează în fiecare an lista operatorilor din 
agricultura ecologică; 
(la data 13-ian-2007 Art. 2, alin. (4), litera C. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 
513/2006 ) 
 
d)aprobă organismele de inspecţie şi certificare din domeniu care fac dovada conformităţii cu 
prevederile legislaţiei în vigoare; 
e)controlează şi supraveghează activitatea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate; 
f)acordă derogări privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la propunerea 
organismelor de inspecţie şi certificare; 
g)elaborează şi administrează baza de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor şi 
acordă derogări pentru utilizarea de seminţe care nu provin din agricultura ecologică; 
h)autorizează importul produselor ecologice din terţe ţări în Uniunea Europeană; 
(la data 13-ian-2007 Art. 2, alin. (4), litera H. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 
513/2006 ) 



 
i)aprobă cererile solicitanţilor pentru utilizarea siglei «ae»; 
j)asigură legătura cu organismele interne şi internaţionale din domeniu; 
k)organizează programe de informare şi de pregătire cu părţile interesate în vederea promovării 
conceptului de agricultură ecologică. 
(la data 18-sep-2006 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 
62/2006 ) 
 
CAPITOLUL II: Definirea termenilor de specialitate 
 (la data 01-ian-2007 Art. 3 din capitolul II abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 
62/2006 ) 
 
CAPITOLUL III: Reguli de producţie ecologică 
 (la data 01-ian-2007 Art. 4 din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 
62/2006 ) 
 
Art. 5 
 (la data 01-ian-2007 Art. 5, alin. (1) din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 
 
(2)Utilizatorii pot folosi seminţe şi material de înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute conform 
metodei de producţie ecologică, numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, în măsura în care utilizatorii unui astfel 
de material pot demonstra autorităţii responsabile că nu au putut obţine de pe piaţa comunitară 
un material de reproducere care să satisfacă exigenţele metodelor de producţie ecologică. 
(la data 13-ian-2007 Art. 5, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 513/2006 ) 
 
(3)Regulile naţionale privind elaborarea bazei de date pentru seminţele ecologice şi materialul 
de înmulţire vegetativ, precum şi acordarea de derogări pentru utilizarea de seminţe şi material 
de înmulţire vegetativ ce nu provin din agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
 (la data 01-ian-2007 Art. 5, alin. (4) din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 
 
(5) Producătorii pot utiliza răsaduri care nu sunt obţinute din agricultura ecologică numai în 
următoarele condiţii: 
 (la data 13-ian-2007 Art. 5, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 513/2006 
) 
 
a)utilizarea lor să fie aprobată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin 
compartimentul de specialitate; 
 (la data 01-ian-2007 Art. 5, alin. (5), litera B. din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din 
Ordonanta urgenta 62/2006 ) 
 (la data 01-ian-2007 Art. 5, alin. (5), litera C. din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din 
Ordonanta urgenta 62/2006 ) 
 (la data 01-ian-2007 Art. 5, alin. (5), litera D. din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din 
Ordonanta urgenta 62/2006 ) 
 (la data 01-ian-2007 Art. 5, alin. (5), litera E. din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 1. din 
Ordonanta urgenta 62/2006 ) 
 
CAPITOLUL IV: Etichetarea 
 
Art. 6 
 (la data 01-ian-2007 Art. 6, alin. (1) din capitolul IV abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 
 



(2)Etichetele vor cuprinde o siglă specifică produselor ecologice controlate, înregistrată la Oficiul de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând că produsul 
respectiv este conform cu regulile de producţie ecologică. 
(3)Regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate se aprobă prin 
ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
(la data 18-sep-2006 Art. 6, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 
 (la data 18-sep-2006 Art. 6, alin. (4) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 
 
CAPITOLUL V: Sistemul de inspecţie şi certificare 
 
Art. 7 
(1)Operatorii care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau distribuie 
produsele ecologice, în vederea comercializării, au obligaţia de a-şi înregistra această activitate 
la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi 
de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat. 
(la data 13-ian-2007 Art. 7, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 513/2006 ) 
 
(2)Înregistrarea operatorilor va cuprinde următoarele menţiuni: 
a)numele/denumirea şi adresa/sediul operatorului; 
b)amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoară operaţiunile; 
c)natura operaţiunilor şi a produselor; 
d)angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 5, 6 şi 9. În cazul 
unităţilor/fermelor de producţie, operatorul va indica data la care încetează cultivarea 
produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 
5; 
(la data 13-ian-2007 Art. 7, alin. (2), litera D. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 
513/2006 ) 
 
e)denumirea şi codul organismului de inspecţie şi certificare aprobat la care operatorul se 
înregistrează pentru inspecţia unităţii/fermei sale. 
(la data 18-sep-2006 Art. 7, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 
 
(3)Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
(la data 18-sep-2006 Art. 7 din capitolul V completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 
62/2006 ) 
 
Art. 8 
 
(1)Inspecţia şi controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice se fac de organisme 
de inspecţie şi certificare - persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate. 
(la data 13-ian-2007 Art. 8, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 513/2006 ) 
 
(2)Regulile privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a 
organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control 
se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
(la data 18-sep-2006 Art. 8, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 
 
(3)Organismele de inspecţie şi certificare trebuie să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor, a 
procedeelor tehnologice, a reţetelor şi a operaţiunilor efectuate de operatorii de produse 
agroalimentare. 
 (la data 01-ian-2007 Art. 8, alin. (4) din capitolul V abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 



(la data 18-sep-2006 Art. 8, alin. (5) din capitolul V abrogat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 
 
CAPITOLUL VI: Importul din terţe ţări (la data 18-sep-2006 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 
12. din Ordonanta urgenta 62/2006 ) 
 
Art. 9 
(la data 01-ian-2007 Art. 9, alin. (1) din capitolul VI abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 
urgenta 62/2006 ) 
 
(2)Regulile naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din 
terţe ţări se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
(la data 18-sep-2006 Art. 9 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 
62/2006 ) 
 
CAPITOLUL VII: Sancţiuni 
 (la data 01-ian-2007 Art. 10 din capitolul VII abrogat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 
62/2006 ) 
 (la data 18-sep-2006 Art. 11 din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 
62/2006 ) 
 
Art. 12 
(1)Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 
32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)Valoarea amenzilor prevăzute la art. 11 alin. (2) va putea fi actualizată prin hotărâre a Guvernului. 
 
Art. 13 
În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a 
acesteia. 
-****- 
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