HOTĂRÂRE nr. 152 din 4 martie 2015
privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din
domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015

Data intrării în vigoare: 12 Martie 2015

Forma consolidată valabilă la data de 28 Aprilie 2017

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12 Martie 2015 până la 28 Aprilie 2017

Istoric consolidări

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (3), art. 36 alin. (1) şi art. 37 alin. (1) şi (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
(1) Prezenta hotărâre stabileşte autorităţile competente cu verificarea documentaţiei pentru
obţinerea protecţiei sistemelor de calitate ale produselor agricole şi alimentare, prevăzute în
Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, denumit în continuare
Regulament, precum şi cu verificarea pe piaţă a etichetării şi utilizării logoului naţional sau european.
(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor agricole destinate consumului uman,
prevăzute în anexa I din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi produselor agricole şi
alimentare prevăzute în anexa I la Regulament.
ART. 2
Pentru aplicarea prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a) autoritatea competentă cu verificarea documentaţiei pentru obţinerea protecţiei sistemelor de
calitate ale produselor agricole şi alimentare - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b) organism de inspecţie şi certificare - entitate acreditată de Asociaţia de Acreditare din România
sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de
recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA şi recunoscută de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
c) organismul responsabil cu verificarea pe piaţă a etichetării şi utilizării logoului european sau
naţional - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumit în continuare ANPC;
d) logo naţional - simbolul naţional care figurează pe etichetele produselor agricole sau alimentare
româneşti care se comercializează sub o denumire înregistrată în Registrul naţional al sistemelor de
calitate.
ART. 3
(1) Corectitudinea datelor cuprinse în caietul de sarcini se verifică şi se certifică de către organisme
de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare, potrivit prevederilor art. 37 alin. (1) şi (2)
din Regulament.
(2) În condiţiile art. 37 din Regulament, costurile aferente verificării şi certificării corectitudinii
datelor cuprinse în caietul de sarcini, precum şi cele aferente controlului respectării caietului de sarcini
sunt suportate de grupul de producători vizat de controlul respectiv.
ART. 4
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu atribuţii în verificarea
documentaţiei pentru înregistrarea şi dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol
sau alimentar, potrivit prevederilor art. 36 din Regulament.
(2) Procedura de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem
de calitate a unui produs agricol sau alimentar, procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi
procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate
ale produselor agricole sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, se
aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, publicat în Monitorul Oficial al României.
(3) Regulamentul privind recunoaşterea organismelor de inspecţie şi certificare a produselor
agricole sau alimentare şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare a produselor
agricole sau alimentare care vor dobândi protecţia sistemelor de calitate se aprobă prin ordin al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, publicat în Monitorul Oficial al României.
(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are atribuţii în verificarea şi monitorizarea activităţii
organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare care vor dobândi protecţia
sistemelor de calitate.
ART. 5
(1) Verificarea pe piaţă a etichetării şi utilizării logoului european sau naţional ale produselor ce
beneficiază de protecţia sistemelor de calitate se face de către ANPC cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.
(2) Regulile specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional pentru produsele cu denumire
de origine, indicaţie geografică sau specialitate tradiţională garantată care au fost înregistrate în
Registrul sistemelor de calitate, care vor dobândi protecţie naţională, se aprobă prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale publicat în Monitorul Oficial al României, cu avizul ANPC.

ART. 6
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor
geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 14 august 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor
agricole şi produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 12
februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7
În termen de 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale elaborează ordinele prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 5 alin. (2).
ART. 8
(1) Până la data intrării în vigoare a ordinelor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) se aplică
prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 906/2007 privind aprobarea
Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii
geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a
opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de
înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în
vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul
şi utilizarea logoului naţional, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
160/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea
protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi
a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii
tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor
specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional.
(2) Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 4 alin. (3) se aplică prevederile
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 8/2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau
alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor
agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine
(D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.).
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