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Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea Legii nr. 119/2004 cu privire la  

produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți  

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și 

la fertilizanți. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul agriculturii 

și industriei alimentare    Vladimir Bolea 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.         /2022 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 119/2004  

cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți, înaintat cu 

titlu de inițiativă legislativă (nr. 283 din 11 iulie 2022) de către un grup de deputați 

în Parlament, și comunică următoarele. 

Scopul proiectului este de a susține producătorii agricoli, deținători ai 

plantațiilor viticole, care doresc să comercializeze producția de soiuri de struguri 

pentru vin, prin excluderea obligativității deținerii certificatului de inofensivitate, 

reducerea presiunilor financiare și procedurale asupra acestora, precum și sporirea 

responsabilității procesatorilor de struguri. 

Proiectul prevede aplicarea unor derogări de la art. 23 alin. (11) din Legea 

nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți, prin 

completarea cu două alineate noi (alin. (12) și (13)), astfel încât producătorilor de 

struguri pentru vin, deținători de plantații viticole înregistrate în Registrul 

vitivinicol, să li se acorde dreptul de a comercializa pe piața locală struguri 

destinați procesării industriale fără obligativitatea de deținere a certificatului de 

inofensivitate.  

Privitor la art. I pct. 1 din proiect, ce vizează completarea art. 23 cu un nou 

alineat: „(12) Prin derogare de la alineatul (11), producătorii de struguri pentru vin, 

deținători de plantații viticole înregistrate în Registrul vitivinicol, sunt în drept de 

a comercializa producția de struguri pe piața locală, destinată procesării 

industriale, fără obligativitatea deținerii rapoartelor de încercări de laborator și/sau 

a certificatului de inofensivitate, cu asigurarea respectării regulilor de utilizare a 

produselor de uz fitosanitar și fertilizanți.”, menționăm că se susține modificarea 

propusă. 

La art. I pct. 2 din proiect, formularea autorului nu se susține și se propune 

expunerea amendamentului după cum urmează: 

„(13) Unitățile vinicole pot solicita, după caz, certificatele de inofensivitate 

pentru strugurii destinați procesării, eliberate conform art. 23 alin. (11).” 

Amendamentul urmărește garantarea dreptului producătorului vinicol de a 

asigura calitatea produsului de la etapa inițială a procesului. Mai mult decât atât, 

există probabilitatea ca loturile de vin să fie obținute la procesarea rodului diferitor 

producători de struguri, or declarația pe proprie răspundere în formă liberă nu va 

asigura inofensivitatea produsului finit. 

Cu privire la nota informativă la proiect, considerăm că condițiile ce au 

impus elaborarea proiectului în cauză nu sunt bine analizate și relevante scopului 

propus. Fundamentarea economico-financiară nu argumentează în ce mod 
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eliberarea producătorului de struguri de obligația de a deține certificatul de 

inofensivitate și efectuarea analizelor de laborator vor facilita încasarea taxelor și 

impozitelor în bugetul de stat la comercializarea producției de struguri. 

Statistica efectuată în Laboratorul de Încercări „Atestarea și Controlul 

Calității Pesticidelor” al Centrului de Stat demonstrează că circa 80 % din probele 

producției de struguri conțin reziduuri de pesticide, iar în unele cazuri declarația 

pe proprie răspundere privind tratamentele cu produse de uz fitosanitar, prezentată 

în laborator, nu conține informația deplină a tratamentelor efectuate de către 

producătorii de struguri, fapt ce duce la necesitatea efectuării unui studiu mai 

amănunțit al segmentului dat, cu expunerea prin cifre concrete (număr de 

companii ce efectuează analize, număr de analize efectuate, costuri suportate de 

către producători, laboratoare acreditate în domeniu etc.). 

Totodată, menționăm că pentru garantarea siguranței producției de struguri, 

la nivel european, limitele maxime admise ale ingredientelor active de pesticide 

utilizate în viticultură s-au diminuat (la unele substanțe până la 500 de ori), 

conform Regulamentului UE nr. 2014/1096 – pentru procimidon, Regulamentului 

UE nr. 2020/1085 – pentru clorpirifos, Regulamentului UE nr. 2017/627 – pentru 

triadimefon și triadimenol, Regulamentului UE nr. 2021/155 – pentru dimetoat, și 

Regulamentului UE nr. 2017/1164 – pentru metalaxil. 

În speță, se recomandă analizarea mai aprofundată a subiectului propus spre 

modificare, cu identificarea tuturor factorilor de risc la implementarea 

modificărilor propuse spre operare și, ulterior, a impactului asupra 

consumatorului național. 

Din punctul de vedere al tehnicii legislative, proiectul se va revizui după 

cum urmează. 

Referința la Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și 

la fertilizanți se va expune ținând cont de prevederile art. 55 alin. (5) din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, astfel încât la indicarea datei adoptării 

actului normativ să se indice numărul de ordine ca element de identificare, la care 

să se adauge anul în care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta, fiind despărțite 

de o bară (obiecție valabilă și la art. I). 

Sursa de publicare a legii se va indica după următoarea formulă: 

„(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, anul publicării, numărul monitorului, 

numărul articolului). 

De asemenea, din art. I se vor exclude cuvintele „și completările” și „și se 

completează”, or, potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a 

textului actului, inclusiv a dispozițiilor finale sau tranzitorii, realizată prin 

modificări, excluderi sau completări ale unor părți din text. 

Cuvântul „conținut” se va substitui cu cuvântul „cuprins”. 

Adițional, în proiect se vor uniformiza trimiterile la articole și alineate. 

Astfel, în textul proiectului fie se vor utiliza abrevierile acestora, fie se vor indica 

desfășurat. 
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Totodată, menționăm că utilizarea formulării „și/sau” nu este conformă 

regulilor tehnicii legislative, or acestea nu conferă claritate normelor și, prin 

urmare, propunem revizuirea acestora. 

Cuvântul „laborator” va fi succedat de cuvântul „acreditate”, astfel cum este 

menționat în Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la 

fertilizanți și în Legea viei și vinului nr. 57/2006, or aceleași noțiuni se exprimă 

numai prin aceiași termeni. 

În contextul celor enunțate, Guvernul susține proiectul supus avizării, cu 

ajustarea acestuia la propunerile menționate. 


