ORDONANȚA DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 491/2003 privind plantele
medicinale și aromatice, precum și produsele stupului
În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare în cadrul căruia
funcționează Serviciul Național pentru Plante Medicinale Aromatice și Produse ale
Stupului trece în coordonarea Ministerului Educației Naționale. Atribuţiile pentru care
s-a înfiinţat Serviciul Național pentru Plante Medicinale Aromatice și Produse ale
Stupului nu pot fi îndeplinite decât în relaţia directă cu Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 491/2003 a
plantelor medicinale şi aromatice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Pentru gestionarea propunerilor de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate
produselor alimentare prin Regulamentul CE nr. 1924/2006, Comisia solicită fiecărui
stat membru să desemneze autoritatea competentă pentru aplicarea acestor
reglementări. Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale
Stupului - S.N.P.M.A.P.S. organizat în cadrul Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, nu este autoritate
competentă în acest sens,
Subordonarea directă a Serviciului Naţional pentru Plante Medicinale şi Aromatice şi
Produse ale Stupului nou înființat către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va
permite ca activităţile de supraveghere şi control să fie realizate de direcţia de
inspecţie tehnică şi control din cadrul ministerului,
Ținând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate ar conduce la
imposibilitatea realizării activițăților specifice ale Serviciului Național pentru Plante
Medicinale Aromatice si Produse ale Stupului, respectiv notificarea, supravegherea şi
controlul suplimentelor alimentare şi al produselor de uz extern obţinute pe bază de
plante medicinale şi aromatice şi produse ale stupului, gestionarea națională a
propunerilor de mențiuni nutriționale și de sănătate asociate produselor din plante
medicinale și aromatice și produselor stupului. Acest scop nu este posibil de realizat
prin menținerea Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale
Stupului în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse
Alimentare - IBA București care are atribuții limitate de laborator. Această formă
organizatorică poate să ducă la încălcarea principiului de concurență loială în relația
cu agenții economici, producători de suplimente alimentare și produse de uz extern
obținute pe bază de plante medicinale, aromatice și produse ale stupului.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public,
generând riscul de a fi introduse pe piață produse neverificate care pot afecta starea
de sănătate a consumatorilor și informarea incorectă a consumatorilor, constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
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Art. I. - Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi
produsele stupului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 52 din 20 ianuarie 2011, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Alineatul (8) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ (8) Serviciul Național pentru Plante Medicinale Aromatice și Produse ale Stupului,
denumit în continuare S.N.P.M.A.P.S., din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București, se reorganizează ca
instiţuție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. S.N.P.M.A.P.S. asigură
notificarea, supravegherea şi controlul suplimentelor alimentare şi produselor de uz
extern obţinute pe bază de plante medicinale şi aromatice şi produse ale stupului, cu
excepţia produselor cosmetice, gestionarea propunerilor de menţiuni nutriţionale şi
de sănătate asociate produselor, supravegherea și controlul pe filiera produselor .”
2. Alineatul (81) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(81) Personalul angajat contractual, în cadrul S.N.P.M.A.P.S., care se
reorganizează potrivit alin. (8) se preia, în cadrul S.N.P.M.A.P.S., în limita numărului
de posturi aprobate. Salarizarea personalului S.N.P.M.A.P.S. se face potrivit
reglementărilor legale în vigoare.”
3. După alineatul (81) al articolului 3 se introduc trei alineate noi (82), (83) şi (84) care
vor avea următorul cuprins:
„ (82) Numărul de posturi al S.N.P.M.A.P.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului,
prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
(83) Sediul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a S.N.P.M.A.P.S. se aprobă,
prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(84) Predarea-preluarea aparaturii din dotare şi a arhivei documentare a
S.N.P.M.A.P.S. se face pe bază de proces verbal de predare-primire, în termen de
30 de zile de la data publicării hotărârii Guvernului prevăzută la alin. (83).”
4. Alineatul (9) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(9) Supravegherea şi controlul pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (6) se
realizează de S.N.P.M.A.P.S. împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor şi se
aplică liniilor de producţie şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite, conform
atribuțiilor legale în vigoare.”
5. La alineatul (11) al articolului 3 după litera c) se introduc două litere noi, lit. d) şi e),
care vor avea următorul cuprins:
„d) întocmeşte Lista naţională a plantelor medicinale, aromatice şi produselor
stupului, împreună cu organizațiile profesionale din domeniu;
e) actualizează anual, împreună cu organizațiile profesionale din domeniu, Lista
naţională a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului care sunt folosite
ca materii prime vegetale pentru produsele prevăzute la art. 3 alin. (6) de către
operatorii din domeniu”.
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6. După alineatul (11) al articolului 3 se introduce un alineat nou (12), care va avea
următorul cuprins:
„ (12) Pentru atribuţia prevăzută la lit. a) a alin.(11) al art. 3 se percep taxe de
notificare.
Nivelul taxelor de notificare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale.”
7. Articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Se înfiinţează Consiliul tehnic consultativ al plantelor medicinale şi aromatice şi
produselor stupului, denumit în continuare Consiliu, format din 7 persoane, specialiști
în domeniu din cadrul organizațiilor profesionale din domeniu, institute de cercetare
din domeniul industriei alimentare, chimiei alimentare și/sau farmaceutice și
universități.
(2) Secretariatul Consiliului este asigurat de un reprezentant din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală de industrie alimentară.
(3) Componenţa Consiliului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale.”
(4) În prima şedinţă Consiliul îşi stabileşte regulamentul de organizare şi funcţionare.
(5) Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe lângă S.N.P.M.A.P.S. cu care se află în
relaţii de colaborare şi consultare pentru următoarele activităţi:
a) evaluează corectitudinea formulării menţiunilor nutriţionale şi de sănătate asociate
produselor din plante medicinale şi aromatice şi produse ale stupului;
b) propune modificări şi completări la lista naţională a plantelor medicinale, aromatice
şi produselor stupului;
c) propune programe naţionale de dezvoltare, diversificare a produselor şi participă la
realizarea diferitelor proiecte;
d) arbitrează probleme tehnice şi ştiinţifice apărute în cadrul activităţii de notificare
ale S.N.P.M.A.P.S.”
Art.II. – (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea
ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi a bugetului
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013.
(2) Se autorizează Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze
modificările prevăzute la alin.(1) şi să le introducă în bugetul propriu şi în anexele la
acesta.

PRIM MINISTRU
VICTOR VIOREL PONTA
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