
ORDIN nr. 2028 din 17 septembrie 2015 pentru stabilirea 

termenului de conversie a drepturilor de plantare acordate 
producătorilor înainte de 31 decembrie 2015 şi valabile la 

această dată în autorizaţii de plantare 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole 
nr. 1.719 din 14 august 2015, 
în baza prevederilor: 

- art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor 

produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 
234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului; 
- art. 9 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.015/561 al 

Comisiei din 7 aprilie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 

sistemul de autorizaţii pentru plantări de viţă-de-vie; 
- art. 70 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 

nr. 164/2015, 
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 
1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. 

Art. 1 
(1)Drepturile de plantare acordate producătorilor din sectorul vitivinicol în 
conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012 

pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare 
a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie 

pentru struguri de vin, anterior datei de 31 decembrie 2015, care nu au fost 
utilizate de aceştia şi care sunt încă valabile la data respectivă, se convertesc în 
autorizaţii de plantare începând cu data de 1 ianuarie 2016. 

(2)Cererile pentru conversia drepturilor de plantare prevăzute la alin. (1) se depun 
începând cu data de 15 septembrie 2015, la sediul Oficiului Naţional al Viei şi 

Produselor Vitivinicole din Şos. Iancului nr. 49, sectorul 2, Bucureşti. 
(3)Termenul-limită pentru depunerea cererilor de conversie a drepturilor de 
plantare prevăzute la alin. (1) este 31 decembrie 2020. 

(4)Autorizaţiile acordate în conformitate cu alin. (1) au aceeaşi perioadă de 
valabilitate ca drepturile de plantare prevăzute la alin. (1), conform prevederilor 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012. 
(5)Autorizaţiile acordate în conformitate cu alin. (1) expiră cel târziu la 31 
decembrie 2023. 

Art. 2 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 
p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 

Daniel Dumitru Botănoiu, 
secretar de stat 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 716 din data de 23 septembrie 2015 
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