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LEGE nr. 232 din 7 decembrie 2010
privind regimul de import al mostrelor de îngrminte i al îngrmintelor
Parlamentul României adopt prezenta lege.
CAPITOLUL I: Importul mostrelor de îngrminte
Art. 1
Importul mostrelor de îngrminte clasificate la poziiile tarifare 31.01-31.05 prevzute în anexa la
Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar i
statistic i Tariful Vamal Comun, cu modificrile i completrile ulterioare, se efectueaz pe baza
certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrminte.
Art. 2
Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrminte se emite de Institutul Naional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie i Protecia Mediului - I.C.P.A. Bucureti, conform
modelului prezentat în anexa nr. 1.
Art. 3
În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a)îngrmânt - materialul a crui funcie principal este aportul de substane nutritive adus plantelor;
b)certificat de abilitare pentru importul mostrelor de îngrminte - document eliberat de autoritatea
emitent prevzut la art. 2, în baza cruia este permis importul mostrelor de îngrminte din ri din
afara Uniunii Europene, conform modelului prevzut în anexa nr. 1;
c)certificat de abilitare - document eliberat de autoritatea emitent prevzut la art. 13, în baza cruia
este permis importul îngrmintelor din ri din afara Uniunii Europene, conform modelului prevzut în
anexa nr. 2.
Art. 4
(1)Mostrele de îngrminte sunt importate în baza certificatului de abilitare pentru importul mostrelor i
sunt utilizate în activitatea de cercetare-testare, în vederea autorizrii îngrmântului cu meniunea
RO-ÎNGRMÂNT, pentru:
a)teste de eficacitate biologic;
b)analize fizico-chimice.
(2)În urma testrilor se elibereaz autorizaia RO-ÎNGRMÂNT conform Ordinului ministrului
agriculturii, pdurilor, apelor i mediului i al ministrului sntii nr. 6/22/2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea i funcionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea
îngrmintelor în vederea înscrierii în lista îngrmintelor autorizate cu meniunea ROÎNGRMÂNT, pentru utilizarea i comercializarea în România, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art. 5
Pentru obinerea certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrminte, solicitantul
autorizrii transmite autoritii emitente prevzute la art. 2 urmtoarele documente:
a)solicitare în scris, din care s rezulte: numele sau denumirea importatorului i sediul social al firmei,
lista codurilor tarifare, lista denumirilor produselor/grupelor de produse, lista denumirilor
comerciale/tehnice ale produselor pentru care solicit abilitarea;
b)declaraie privind scopul importului de mostre de îngrminte;
c)copie a certificatului de înregistrare la registrul comerului.
Art. 6
(1)Cantitile de mostre necesare efecturii analizelor fizico-chimice i testelor în vederea autorizrii
unui îngrmânt sunt:
a)pentru teste de eficacitate biologic, cantitatea de mostre este stabilit de ctre Institutul Naional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie i Protecia Mediului - I.C.P.A. Bucureti, în
termen de 5 zile lucrtoare de la înregistrarea solicitrii, în funcie de doza recomandat de productor;

b)pentru analize fizico-chimice, în doza recomandat de laboratoarele autorizate s execute astfel de
tipuri de analize.
(2)Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrminte se elibereaz o singur dat pentru
cantitatea de mostr prevzut la alin. (1), separat pentru fiecare tip de analize sau teste.
Art. 7
Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrminte se elibereaz în termen de 15 zile
lucrtoare de la data depunerii documentaiei complete.
Art. 8
Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrminte este valabil pentru un singur transport
i pentru o singur operaiune vamal.
Art. 9
(1)Autoritatea vamal permite importul mostrelor de îngrminte în baza documentului prevzut la art.
1, care se prezint în original la biroul vamal.
(2)Biroul vamal la care se realizeaz operaiunea de vmuire a produselor la import, la definitivarea
operaiunii de vmuire, vizeaz i pstreaz o copie a certificatului de abilitare pentru importul mostrelor
de îngrminte, pe care o anexeaz la declaraia vamal de import.
Art. 10
Importatorul de mostre de îngrminte are urmtoarele obligaii:
a)s anune autoritatea emitent cu privire la orice modificare intervenit în documentaia depus
pentru obinerea certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrminte, în termen de
maximum 15 zile de la producerea modificrii;
b)s utilizeze certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrminte numai în condiiile i în
scopul pentru care a fost emis.
Art. 11
Birourile vamale solicit, prin convocare scris, transmis prin fax sau e-mail, dup caz, potrivit
modelului prevzut în anexa nr. 3, participarea la controlul vamal a reprezentanilor direciilor pentru
agricultur judeene, respectiv a municipiului Bucureti din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale. Acetia confirm prin fax sau e-mail, în cel mai scurt timp, participarea la controlul vamal i
nominalizeaz persoana împuternicit.
CAPITOLUL II: Importul îngrmintelor
Art. 12
Importul îngrmintelor, clasificate la poziiile tarifare 31.01-31.05 prevzute în anexa la Regulamentul
(CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987, cu modificrile i completrile ulterioare, se
efectueaz pe baza certificatului de abilitare, al crui model este prevzut în anexa nr. 2.
Art. 13
Certificatele de abilitare se emit de direciile pentru agricultur judeene, respectiv a municipiului
Bucureti, din subordinea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale.
Art. 14
(1)În scopul obinerii certificatelor de abilitare, importatorii prezint autoritii emitente prevzute la art.
13 urmtoarele documente:
a)solicitare în scris, din care s rezulte: numele sau denumirea importatorului i sediul social al firmei,
lista codurilor tarifare, lista denumirilor produselor/grupelor de produse, lista denumirilor
comerciale/tehnice ale produselor pentru care solicit abilitarea;
b)copie a certificatului de înregistrare la registrul comerului;
c)copie a autorizaiei RO-ÎNGRMÂNT i a buletinului de analiz pentru atestarea conformitii
îngrmântului cu datele înscrise în autorizaie, emis de Institutul Naional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Pedologie, Agrochimie i Protecia Mediului - I.C.P.A. Bucureti, conform art. 4 alin. (2);
d)copie a etichetei produsului care este introdus în ar sau a documentelor de însoire a mrfii în cazul
îngrmintelor în vrac, în dou exemplare, din care un exemplar însoete certificatul de abilitare.

(2)În cazul importurilor de azotat de amoniu, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1.348/2008/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului referitoare la restriciile privind introducerea pe pia i utilizarea de 2-(2-metoxietoxi) etanol,
2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan i azotat de amoniu, acetia trebuie s
respecte toate cerinele de siguran impuse de anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al
Parlamentului European i al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrmintele, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(3)Copia etichetei ce se anexeaz certificatului de abilitare este vizat de autoritatea emitent i va
avea inscripionat numrul certificatului de abilitare.
Art. 15
Certificatele de abilitare se elibereaz în termen de 15 zile lucrtoare de la depunerea documentaiei
complete.
Art. 16
Certificatul de abilitare este valabil o perioad de 12 luni de la data emiterii.
Art. 17
(1)Autoritatea vamal permite importul îngrmintelor în baza documentului prevzut la art. 12, care
se prezint în original la biroul vamal.
(2)Biroul vamal la care se realizeaz operaiunea de vmuire a produselor de import, pe versoul
certificatului de abilitare, ine evidena cantitativ a îngrmintelor importate pân la epuizarea
cantitii înscrise în certificat, vizând i înscriind data pentru fiecare meniune. O copie a certificatului de
abilitare astfel completat se anexeaz la declaraia vamal, originalul acestuia fiind pstrat de
importator.
(3)Personalul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizeaz operaiunea de vmuire a produselor
la import, pe versoul certificatului de abilitare, ine evidena cantitativ a îngrmintelor importate pân
la epuizarea cantitii înscrise în certificat, vizând i înscriind data pentru fiecare meniune. O copie a
certificatului de abilitare astfel completat se anexeaz de personalul vamal la declaraia vamal,
originalul acestuia fiind pstrat de importator.
Art. 18
Importatorul are urmtoarele obligaii:
a)s depun documentaia complet în vederea obinerii certificatului de abilitare;
b)s anune autoritatea emitent cu privire la orice modificare intervenit în documentaia depus
pentru obinerea certificatului de abilitare, în termen de maximum 15 zile de la producerea modificrii;
c)s utilizeze certificatul de abilitare numai în condiiile i în scopul pentru care a fost emis i pentru
perioada de valabilitate respectiv.
Art. 19
Certificatul de abilitare se anuleaz de ctre autoritatea emitent în urmtoarele situaii:
a)când se constat c documentele însoitoare nu sunt autentice, la controalele prevzute la art. 11;
b)când se constat, ulterior vmuirii, de ctre organele de control ale autoritii emitente prevzute la
art. 13 neconformitatea produselor cu documentele în baza crora a fost emis certificatul de abilitare;
c)la solicitarea importatorului.
Art. 20
Decizia privind anularea certificatului de abilitare, precum i motivul acesteia, împreun cu msurile
dispuse privind produsele în cauz, se comunic în scris de ctre autoritatea emitent Autoritii
Naionale a Vmilor, în termen de 48 de ore de la data i ora anulrii acestuia. În situaia în care, în
intervalul de la luarea deciziei de anulare pân la încunotinarea efectiv a biroului vamal asupra
instituirii deciziei de anulare, produsele înscrise pe un certificat de abilitare anulat au fost vmuite la
import, biroul vamal comunic aceasta Autoritii Naionale a Vmilor, în vederea informrii autoritii
emitente, care ia msurile ce se impun.
CAPITOLUL III: Contravenii i sanciuni
Art. 21

(1)Nerespectarea prevederilor art. 10, 11, art. 19 lit. b) i c) constituie contravenie i se sancioneaz
cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2)Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la alin. (1) se fac de ctre personalul
împuternicit din cadrul direciilor de agricultur i dezvoltare rural judeene i, respectiv, a municipiului
Bucureti.
(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, jumtate din minimul amenzii.
Art. 22
Prevederile art. 21 referitoare la contravenii se completeaz cu dispoziiile Ordonanei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
CAPITOLUL IV: Dispoziii finale
Art. 23
Autoritatea emitent prevzut la art. 13 are obligaia de a face public lista importatorilor abilitai pe
site-ul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, în a crui subordine îi desfoar activitatea, i de
a menine i actualiza evidenele importatorilor crora li s-au eliberat sau li s-au anulat certificatele de
abilitare.
Art. 24
Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta lege.
Art. 25
Prevederile prezentei legi nu se aplic mostrelor de îngrminte i îngrmintelor marcate
ÎNGRMÂNT CE, conform Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European i al
Consiliului din 13 octombrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, care circul liber în
comunitate.
Art. 26
Importurile de îngrminte trebuie s se efectueze cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE)
nr. 1.907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH), de înfiinare a Ageniei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei,
precum i a Directivei 76/769/CEE a Consiliului i a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i
2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 29 mai 2007.
Art. 27
Prezenta lege transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998
de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaii în domeniul standardelor i reglementrilor
tehnice, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.
-****Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76
alin. (2) din Constituia României, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
ANEXA Nr. 1:
INSTITUTUL NAIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE I PROTECIA MEDIULUI I.C.P.A. BUCURETI Nr. de înregistrare .................... din ..............
CERTIFICAT DE ABILITARE PENTRU IMPORTUL MOSTRELOR DE ÎNGRMINTE
- model -

Se abiliteaz importatorul ........................... (denumire, sediu, certificat de înregistrare la registrul
comerului) ............................................................ pentru importul, testarea i analiza urmtoarelor
produse:
Codul tarifar:
Denumirea produselor/grupei de produse:
(denumirea comercial/tehnic a
produselor)
Cantitatea:
Numrul de mostre pentru fiecare produs:
Scopul:
Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport i pentru o singur operaiune vamal.
Mostrele nu se comercializeaz.
Director general,
…………………
Viza biroului vamal
ANEXA Nr. 2:
DIRECIA PENTRU AGRICULTURA A JUDEULUI .............................
CUI ..................................
Nr. de înregistrare ................................ din .................................
CERTIFICAT DE ABILITARE
- model Se abiliteaz importatorul .......................................... (denumirea, sediul, certificatul de înregistrare la
registrul comerului) .......................................... pentru importul urmtoarelor produse:
Tipul de îngrmânt
Cantitatea net pentru care s-a eliberat
certificatul de abilitare
Prezentul certificat este valabil pân la data de ..................... i nu exonereaz operatorul economic de
rspunderile ce îi revin pentru import potrivit legii.
Director coordonator,
……………………….
Text pentru versoul certificatului
Data,
Cantitate
Document semntura i
Nr.
Cod
Cantitate net
Sold
net
vamal (tip i tampila
crt. nomenclatur atribuit/disponibil
disponibil
importat
nr. )
autoritii
vamale

ANEXA Nr. 3:
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
AUTORITATEA NAIONAL A VMILOR
Biroul vamal ............................
Nr. ..................../...................
CONVOCARE
- model Ctre
Autoritatea emitent ..............................
În conformitate cu prevederile Legii nr. ......./..............privind regimul de import al mostrelor de
îngrminte i al îngrmintelor, v solicitm s participai la controlul vamal la importul de
................................., efectuat de ............., încrcat pe mijlocul de transport ..........................., la sediul
nostru situat în .....................
Solicitm nominalizarea persoanei împuternicite i confirmarea participrii.
eful biroului vamal,
………………………
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