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INTRODUCERE

România, care este membră cu drepturi depline a Uniunii Europene din data de 1
ianuarie 2007, a avut şi are o mare responsabilitate în ceea ce priveşte îndeplinirea aquisului comunitar. În contextul de faţă, problematica legislativă legată de protecţia plantelor
este de o deosebită importanţă pentru ţara noastră (OROIAN şi PETRESCU – MAG, 2010;
TODEROIU, 2004).

CAPITOLUL I
POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ ŞI LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ
REFERITOARE LA PROTECŢIA PLANTELOR
În contextul actual, „motorul” politicilor agricole, la nivelul Uniunii Europene, îl
constituie Politica Agricolă Comună (PAC).
Pe de-o parte, aceasta se datorează faptului că finanțarea ei se ridică la o sumă ce
reprezintă aproximativ 40% din bugetul total al Uniunii, iar pe de altă parte a numărului de
persoane asupra cărora prevederile PAC au efect şi a teritoriului aferent activităţilor
acestora (OROIAN şi PETRESCU – MAG , 2010).
La acestea se adaugă importanța istorică şi atributele suverane, pe care statele
membre ale Uniunii Europene le delegă nivelului comunitar de decizie.
Demn de remarcat este şi faptul că importanţa Politicii Agricole Comune derivă şi
din faptul că principiul funcționalității acesteia este strâns legat de conceptul de piaţa unică
şi cu cel al uniunii economice şi monetare, aceste două domenii reprezentând puncte cheie
ale procesului complex de integrare europeană (GAVRILESCU şi colab., 2001).
Aceste realităţi au condus, în mod firesc, la situaţia în care Politica Agricolă
Comună în conexiune cu politicile conexe ale UE au determinat crearea unei mari pie țe
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unice de produse agricole în Uniunea Europeană şi au venit în sprijinul UE pentru a
deveni unul dintre principalii actorii mondiali în domeniul agriculturii şi alimentaţiei.
După cum precizează ALMOND şi colab., (2009), politica agricolă comună este nu
numai una dintre primele politici comune, dar este şi printre cele mai importante.
Importanţa ei deosebită în cadrul construcţiei comunitare este reflectată prin câteva
trăsături distincte. Aceasta este o politică prin excelenţă integraţionistă, în mai mare măsură
chiar decât Piaţa Internă, unde standardele armonizate le-au înlocuit doar în proporţie de
circa 10% pe cele naţionale.

CAPITOLUL II
LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ REFERITOARE LA PROTECŢIA
PLANTELOR

Legislaţia românească privitoare la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară, în
vigoare la momentul de faţă, conform datelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, constă în 50 de acte normative, reprezentate de 4 legi, 29 ordine de ministru, 2
ordonanţe şi 15 hotărâri de guvern.
Cele patru legi se referă la:
 Protecţia împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare

plantelor sau produselor vegetale în România, Legea nr.214/2001
 Reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară, Legea nr.

37/2006
 Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară, Legea nr. 93/2007
 Măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină

dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, Legea nr. 165/2009
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CAPITOLUL III
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII

Scopul prezente teze de doctorat este cel de a evidenţia nivelul implementării
politicilor comunitare de protecţia plantelor în legislaţia românească, precum şi nivelul de
cunoaştere şi percepţie a acestora în rândul profesioniștilor a căror câmp de activitate
vizează implementarea legislaţiei fitosanitare.
În vederea evidenţierii particularităţilor specifice implementării politicilor
fitosanitare comunitare în legislaţia românească, obiectivele tezei de doctorat sunt orientate
spre următoarele aspecte:
 Identificarea gradului de implementare a regulamentelor, directivelor şi deciziilor
comunitare ce vizează protecţia plantelor, în legile, ordonanţele şi hotîrârile de
guvern specifice legislaţiei româneşti.
 Cuantificarea nivelului de implementare a legislaţiei de protecţia plantelor în
vigoare la nivelul Uniunii Europene în actele normative specifice politicilor
naţionale de profil fitosanitar.
 Implementarea metodologiilor cu specific sociologic - studiu de caz, comparaţie,
chestionar -, în vederea estimării nivelului de specializare a specialiştilor în protecţia
plantelor din Transilvania, cu privire la competenţelor lor ăn domeniul politicilor
fitosnitare comunitare, naţionale şi a interdependenţelor dintre acestea.
 Identificarea gradului de cunoaştere a legislaţiei fitosanitare cpmunitare şi naţionale
în rândul profesioniştilor în protecţia plantelor.
 Identificarea gradului de cunoaştere a nivelului implementării legislaţiei fitosanitare
comunitare în cea naţională la nivelul profesioniştilor în protecţia plantelor.
 Identificarea gradului de cunoaştere a particularităţilor specifice legislaţiei
fitosanitare naţionale, dar şi a celor referitoare la nivelului implementării legislaţiei
fitosanitare comunitare în cea naţională la nivelul profesioniştilor în protecţia
plantelor.
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CAPITOLUL IV
MATERIAL ŞI METODĂ

Cercetările realizate în cadrul prezentei teze de doctorat sunt atât de natură
bibliografică, cât şi practică.
Cercetările de natură bibliografică implică o amplă consultare a documentelor
legislative în vigoare, atât pe plan naţional, în acest scop fiind consultată colecția
Monitorului Oficial (http://www.monitoruloficial.ro/) şi portalul legislaţiei comunitare
EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/).
Metodologic, s-a recurs la soluţiile oferite de portofoliul aferent științelor
sociologice, reprezentat prin instrumente specifice, respectiv analiza comparativă
(GRAWITZ, 2000) şi chestionarul.

CAPITOLUL V
REZULTATE ŞI DISCUŢII

5.1. TRANSPUNEREA LEGISLAŢIEI FITOSANITARE COMUNITARE ÎN
LEGISLAŢIA ROMÂNEASCA

Aşa cum s-a afirmat deja, principalele direcţii de transpunere a legislaţiei
fitosanitare comunitare în legislaţia naţională vizează aspecte legate de carantina şi
omologarea fitosanitară, controlul produselor de protecţie a plantelor post omologare,
reziduurile de pesticide, dar şi utilizarea durabilă a produselor de protecţia plantelor.
V
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Tabelul 1

Specificul politicilor fitosanitare comunitare şi româneşti
în acte normative
Legislaţie românească

Legislaţie comunitară

Legi

Directive ale Consiliului

Ordine

Directive ale Comisiei

Ordonanţe

Regulamente

Hotărâri

Decizii

Fig. 2. Matricea transpunerii legislaţiei comunitare privitoare la protecţia plantelor şi
carantina fitosanitară în legislaţia românească
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Fig. 3. Matricea transpunerii legislaţiei comunitare privitoare la omologarea fitosanitară
în legislația românească

Fig. 4. Matricea transpunerii legislaţiei comunitare privitoare la controlul produselor de
protecţie a plantelor post omologare în legislaţia românească
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Fig. 5. Matricea transpunerii legislaţiei comunitare privitoare la reziduurile de pesticide
în legislaţia românească

Fig. 6. Matricea transpunerii legislaţiei comunitare privitoare la protecţia utilizarea
durabilă a produselor de protecţia plantelor în legislaţia românească
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5.2. STUDIUL PERCEPŢIEI POLITICILOR FITOSANIATARE LA NIVELUL
REPREZENTANŢII AUTORITĂŢILOR RESPONSABILE CU IMPLEMENTAREA
ACESTORA

Lipsa cunoaşteerii
legislaţiei/Lack of
legislation
knowledge
25%
Cunoaşterea
legislaţiei/Lack of
legislation
knowledge
75%

Fig. 26. Stadiul familiarizării cu particularităţile legate de legislaţia referitoare la
protecţia plantelor şi carantina fitosanitară în România, la nivelul respondenţilor

18.2%

19%

27%

Foarte bun/Very good

Bun/Good

35.8%

Satisfăcător/Satisfactory

Lipseşte/Lack

Fig. 27. Nivelul cunoaşterii particularităţilor legate de legislaţia referitoare la protecţia
plantelor şi carantina fitosanitară în România, la nivelul respondenţilor
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Lipsa cunoaşteerii
legislaţiei/Lack of
legislation
knowledge
25%

Cunoaşterea
legislaţiei/Lack of
legislation
knowledge
75%

Fig. 45. Stadiul familiarizării cu particularităţile legate de legislaţia referitoare la
omologarea fitosanitară în România, la nivelul repondenţilor

14.3%

19.3%
27.2%

39.2%

Foarte bun/Very good

Bun/Good

Satisfăcător/Satisfactory

Lipseşte/Lack

Fig. 46. Nivelul cunoaşterii particularităţilor legate de legislaţia referitoare la omologarea
fitosanitară în România, la nivelul repondenţilor
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Lipsa cunoaşteerii
legislaţiei/Lack of
legislation
knowledge
31%
Cunoaşterea
legislaţiei/Lack of
legislation
knowledge
69%

Fig. 65. Stadiul familiarizării cu particularităţile legate de legislaţia referitoare la
controlul produselor de protecţie a plantelor post omologare, la nivelul repondenţilor

7.7%
26.8%
33.5%

32%

Foarte bun/Very good

Bun/Good

Satisfăcător/Satisfactory

Lipseşte/Lack

Fig. 66. Nivelul cunoaşterii particularităţilor legate de legislaţia referitoare la controlul
produselor de protecţie a plantelor post omologare, la nivelul respondenţilor
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Lipsa cunoaşteerii
legislaţiei/Lack of
legislation
knowledge
22%
Cunoaşterea
legislaţiei/Lack of
legislation
knowledge
78%

Fig. 86.Stadiul familiarizării cu reglementările fitosanitare în vigoare, cu privire la
reziduurile de pesticide, la nivelul respondenţilor

16.9%
20%

27%
36.1%

Foarte bun/Very good

Bun/Good

Satisfăcător/Satisfactory

Lipseşte/Lack

Fig. 87. Nivelul cunoaşterii reglementărilor fitosanitare în vigoare, cu privire la
reziduurile de pesticide, la nivelul respondenţilor
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CAPITOLUL VII
CONCLUZII

Cercetările întreprinse în cadrul prezentei teze de doctorat referitoare la
implementarea politicilor comunitare de protecţia plantelor în legislaţia românească, au
condus la o serie de concluzii.
 Transpunerea legislaţiei fitosanitare comunitare în legislaţia naţională vizează
aspecte legate de carantina şi omologarea fitosanitară, controlul produselor de
protecţie a plantelor post omologare, reziduurile de pesticide, dar şi utilizarea
durabilă a produselor de protecţia plantelor.
 Studiile întreprinse demonstrează o foarte bună coordonare între principalele
direcţii de transpunere a legislaţiei fitosanitare comunitare în legislaţia naţională ce
vizează aspectele de interes.
 Privitor la legislaţia naţională şi comunitară privitoare la protecţia plantelor şi
carantina fitosanitară, se constată că 75% dintre subiecți sunt familiarizați cu
aceasta, în timp ce 25% nu o cunosc. Deşi mai mult de jumătate, respectiv 54,80%,
dintre respondenții, sunt cunoscători ai legislaţiei naţionale şi comunitare referitoare
la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară au competenţe bune şi foarte bune în
acest domeniu, se înregistrează un procent destul de ridicat (18,20%) de subiecți
care nu posedă cunoştinţe detaliate, referitoare la aspectele particulare legate de
carantina fitosanitară.
 În ceea ce priveşte legislaţia naţională şi comunitară privitoare la omologarea
fitosanitară, se constată că 75% dintre subiecți sunt familiarizați cu aceasta, în timp
ce 25% nu o cunosc. Astfel, deşi mai mult de jumătate (53,50%) dintre respondenții
cunoscători ai legislaţiei naţionale şi comunitare referitoare la omologarea
fitosanitară au competenţe bune şi foarte bune în acest domeniu, se înregistrează un
procent destul de ridicat (19,30%) de subiecți care nu posedă cunoştinţe detaliate,
referitoare la aspectele particulare legate de procesul de omologare fitosanitară.
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 În ansamblu, se remarcă faptul că legislaţia comunitară referitoare la reziduurile de
pesticide, înregistrează cea mai bună cunoaştere (78% dintre subiecți) la nivelul
autorităţilor fitosanitare teritoriale implicate în implementarea politicilor naţionale
şi comunitare tratate în prezenta teză de doctorat, în timp ce legiferarea controlului
produselor de protecţie a plantelor post omologare, este cea mai puţin cunoscută
(69% dintre subiecţi).
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