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Prezentul raport înlocuieşte în totalitate raportul transmis cu
adresa nr. 4c-4/29/03.02.2016, respectiv cu adresa nr. 4c-3/278/03.02.2016

RAPORT COMUN ÎNLOCUITOR
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol
(Plx. 606/2015)
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea
legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol, trimis cu adresa nr. Plx. 606 din 23 septembrie 2015, înregistrat la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice sub nr. 4c-4/435/24.09.2015, respectiv la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr. 4c-3/278/24.09.2015.
În şedinţa din 17 februarie 2016, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea propunerii legislative la comisii în vederea
examinării şi depunerii unui nou raport.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în şedinţa din 16 septembrie 2015.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
La întocmirea raportului comun înlocuitor comisiile au avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 482/13.05.2015.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, pentru a facilita comercializarea produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria
proprie şi de către persoanele cu grad de rudenie II şi III, atâta timp cât locuiesc şi se gospodăresc împreună cu titularul atestatului de
producător.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de
lege în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat propunerea legislativă în
şedinţa din 1 martie 2016. La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi
33 deputaţi din totalul de 35 membri ai acesteia.
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 8 martie 2016. La lucrările
Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 membri ai acesteia.
La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii, s-a hotărât, cu majoritate
de voturi (2 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu
amendamentele admise redate în anexa nr. 1 şi amendamentul respins redat în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport
înlocuitor.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE,

Nini SĂPUNARU

Gheorghe MARIN

SECRETAR,

SECRETAR

Costel ŞOPTICĂ

Bogdan – Radu ŢÎMPĂU

Consilier parlamentar,
Anton Păştinaru,

Consilier parlamentar,
Isabela Patricia Robe
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Anexa nr. 1
I. AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text
Legea nr. 145/2014

Text
propunere legislativă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
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LEGE
pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor
din sectorul agricol

LEGE
pentru modificarea Legii nr.
145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol

LEGE
pentru modificarea şi completarea
Legii nr.145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol

1.

Autor:
Comisia pentru agricultură
Articol unic - Legea nr.145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.794 din 31 octombrie
2014, se modifică şi se completează
după cum urmează:
Se elimină.

2.

3.
Art. 2. d)carnet de comercializare a
produselor din sectorul agricol documentul utilizat de persoana
fizică care deţine atestat de
producător, precum şi de
soţul/soţia,
rudele/afinii
de

Art. unic. – Legea nr.
145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol,
publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 794
din 31 octombrie 2014, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, lit.d) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„d) carnet de comercializare a Autor:
produselor în sectorul agricol – Comisia pentru agricultură
documentul utilizat de persoana
fizică care deţine atestat de
producător, precum şi de
soţul/soţia, rudele/afinii de
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gradul I, după caz, pentru
exercitarea actului de comerţ cu
ridicata sau comerţ cu amănuntul
a produselor agricole obţinute în
ferma/gospodăria proprie.

gradul III care locuiesc şi se
gospodăresc împreună, după
caz, pentru exercitarea actului
de comerţ cu ridicata sau
comerţ cu amânuntul a
produselor agricole obţinute în
fermă/gospodărie proprie;”
2. La articolul 3, alineatul (2)
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Valabilitatea atestatului
de producător este de un an
calendaristic, începând cu
data de 01.07 a anului în
curs şi încetând cu data de
30.06 a anului următor şi se
vizează semestrial, prin
aplicarea
ştampilei
şi
semnăturii
primarului
comunei/oraşului/
municipiului/sectorului
municipiului
Bucureşti,
după caz.”

1. La articolul 3, alineatul (2) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„(2) Valabilitatea atestatului de
producător este de un an de la data
emiterii. Formularele tipărite şi
aflate
în
stoc
îşi
menţin
valabilitatea până la epuizarea
stocului.”

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

2. La articolul 4, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art.4. - (1)
Atestatul de
producător se eliberează de către
primari în termen de 5 zile lucrătoare
de la data solicitării, cu avizul
consultativ emis de către una dintre
structurile asociative profesionale/
patronale/sindicale din agricultură,

4.
Art. 3. (2)Valabilitatea atestatului de
producător este de un an
calendaristic de la data emiterii
şi se vizează semestrial, prin
aplicarea
ştampilei
şi
a
semnăturii primarului comunei,
oraşului, municipiului, sectorului
municipiului Bucureşti, după
caz.

5.

Art. 4. - (1) Atestatul de
producător se eliberează de către
primar în termen de 5 zile
lucrătoare de la data solicitării,
cu
avizul
consultativ
al
structurilor
asociative
profesionale/patronale/

4

Autor:
Comisia pentru agricultură
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sindicale din agricultură, după
caz, constituite potrivit legii şi
organizate la nivel local şi
judeţean, care se înregistrează la
primăriile comunelor, oraşelor,
municipiilor sau ale sectoarelor
municipiului Bucureşti şi care
nominalizează cel puţin un
reprezentant în acest scop.

după caz, constituite conform legii
şi
organizate
la
nivel
local/zonal/judeţean/regional/
naţional, care se înregistrează la
primăriile
comunelor,
oraşelor,
municipiilor, sau a sectoarelor
municipiului Bucureşti şi care
nominalizează
cel
puţin
un
reprezentant în acest scop, sau de
către entităţile teritoriale din
subordine sau în coordonare,
stabilite în condiţiile legii, în acest
scop de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, sau de către
Consiliul
judeţean/Consiliul
general al municipiului Bucureşti,
după caz.”

(2)
Pentru
autorităţile
administraţiei publice locale la
care nu s-a înregistrat nicio
structură asociativă prevăzută la
alin. (1), prevederile art. 3 alin.
(4) şi (5) se duc la îndeplinire de
către o entitate teritorială din
subordine sau în coordonare,
stabilită în condiţiile legii, în
acest scop, de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
sau
de
către
consiliul
judeţean/Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după
caz.

3. La articolul 4, alineatul (2) se
abrogă.
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(3)În
vederea
înregistrării,
structurile
asociative
profesionale/patronale/sindicale
din
agricultură
depun
la
primăriile la care solicită
înregistrarea
următoarele
documente:
a)certificatul de identificare
fiscală;
b)hotărârea
judecătorească
definitivă de constituire;
c)statutul, care să prevadă
exercitarea de atribuţii privind
furnizarea de servicii de
consultanţă,
informarea
şi
certificarea
calităţii
de
producător a fermierilor;
d)situaţiile financiare anuale
pentru
exerciţiul
financiar
anterior înregistrării prevăzute la
alin. (1), depuse/transmise la
unităţile
teritoriale
ale
Ministerului Finanţelor Publice,
cu
excepţia
structurilor
asociative constituite în cursul
anului în care se solicită
înregistrarea la primărie;
e)documentul
care
atestă
afilierea
la
o
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4. La articolul 4, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) În vederea înregistrării,
structurile asociative profesionale/
patronale/sindicale din agricultură,
depun la primăriile la care solicită
înregistrarea,
următoarele
documente:
a) certificatul de identificare fiscală;
b)
hotărârea
judecătorească
definitivă de constituire;
c) statutul, care să prevadă
exercitarea de atribuţii privind
furnizarea de servicii de consultanţă,
informare şi certificarea calităţii de
producător a fermierilor.”

5. La articolul 4 alineatul (3),
literele d) şi e) se abrogă.
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organizaţie/federaţie/
confederaţie reprezentativă
nivel naţional, după caz.

2

3

4

la

(4)Primarii asigură condiţiile
necesare pentru informarea
publică
cu
privire
la
structurile
şi
entităţile
prevăzute la alin. (1) şi (2),
prin afişarea şi actualizarea
listelor cu acestea la primării,
precum şi prin publicarea pe
paginile de internet ale
unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale
respective.
6.
Art. 8. (6)Prima filă din carnetul de
comercializare a produselor din
sectorul agricol, care conţine
datele
privind
identitatea
producătorului agricol ca titular
şi, după caz, a soţului/soţiei,
rudelor/afinilor de gradul I,
informaţiile privind suprafeţele
cultivate
şi
structurile
corespunzătoare pe specii de
legume, pomi fructiferi, cartof,
cereale, oleaginoase, viţă-de-vie

6. La articolul 4, alineatul (4) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Primarii asigură obţinerea
avizului consultativ din partea
structurilor
asociative
profesionale/patronale/sindicale
din agricultură, după caz.“
Autor:
Comisia pentru agricultură

3. La articolul 8, alineatul (6) Se elimină.
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(6) Prima filă din carnetul de
comercializare a produselor din
sectorul agricol, care conţine Autor:
datele
privind
identitatea Comisia pentru agricultură
producătorului agricol ca titular
şi, după caz, a soţului/soţiei,
rudelor/afinilor până la gradul
III,
informaţiile
privind
suprafeţele
cultivate
şi
structurile corespunzătoare pe
specii de legume, pomi
fructiferi,
cartof,
cereale,
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pentru struguri de vin/struguri de
masă, alte culturi, respectiv pe
specii de animale, care să
reflecte grupele de produse
vegetale/grupele de animale
stabilite de art. 72 alin. (2) din
Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum
şi producţiile estimate a fi
destinate comercializării, este
semnată de primar şi rămâne
nedetaşabilă la carnet.
7.

Art. 11. - (1) Pe durata
transportului
produselor
achiziţionate de la producători
agricoli pe baza carnetului de
comercializare,
cumpărătorul
trebuie să deţină fila din carnet
care justifică provenienţa mărfii,
cu excepţia achiziţiei acestor
produse
din
pieţe
agroalimentare, târguri şi pieţe
ambulante, pentru care se aplică
prevederile art. 15.
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oleaginoase, viţă-de-vie pentru
struguri de vin/struguri de
masă, alte culturi, respectiv pe
specii de animale, care să
reflecte grupele de produse
vegetale/grupele de animale
stabilite de art. 72 alin. (2) din
Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum
şi producţiile estimate a fi
destinate comercializării, este
semnată de primar şi rămâne
nedetaşabilă la carnet.”
4. La articolul 11, alineatul 7. – Nemodificat
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(1) Pe durata transportului
produselor achiziţionate de la
producători agricoli pe baza
carnetului de comercializare,
cumpărătorul trebuie să deţină
fila din carnet care justifică
provenienţa mărfii, cu excepţia
achiziţiei acestor produse din
pieţe agroalimentare, târguri şi
pieţe ambulante.”
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8. La articolul 13, după alineatul
(3) se introduc două noi alineate,
alin.(4) şi (5), cu următorul
cuprins:
„(4)
Producătorii
agricoli
organizaţi în baza Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.44/2008
privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile
individuale
şi
întreprinderile
familiale, cu modificările şi
completările
ulterioare,
care
comercializează doar producţia
obţinută
în
propria
fermă/gospodărie, care deţin Cod
de înregistrare fiscală cu activitate
principală cultivare/producţie, pot
ocupa spaţii de vânzare care sunt
rezervate
în
exclusivitate
producătorilor agricoli persoane
fizice deţinătoare a unui atestat de
producător şi a unui carnet de
comercializare. În acest caz,
producătorii agricoli organizaţi în
baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.44/2008,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, prezintă obligatoriu
administratorului pieţei, extrasul
din Registrul agricol emis de către
primăria în a cărei rază
administrativ-teritorială se află
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9.
Art. 15. - Pentru vânzările
zilnice cu amănuntul efectuate în
pieţe agroalimentare, târguri şi
pieţe ambulante, producătorii
agricoli au obligaţia să înscrie, la
sfârşitul fiecărei zile, în fila din
carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol
prevăzută la art. 11 alin. (2),
produsele agricole şi cantităţile
totale vândute în ziua respectivă.

-----

10.
-------------

----------

3

4

ferma/gospodăria proprie, din
care să rezulte suprafaţa de teren
agricol şi/sau efectivele de animale,
pe care le deţine/exploatează.
(5) În situaţia în care producătorii
agricoli menţionaţi la alin.(4)
desfăşoară acte de comerţ cu alte
produse decât cele obţinute din
propria fermă/gospodărie, aceştia
nu mai beneficiază de facilităţile
prevăzute la alin.(4).“
Autor:
Comisia pentru agricultură
9. Articolul 15 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art.15. - Pentru vânzările zilnice
cu amănuntul efectuate în pieţe
agroalimentare, târguri şi pieţe
ambulante, producătorii agricoli au
obligaţia să înscrie la sfârşitul
fiecărei zile/perioade, în fila din
carnetul
de comercializare a
produselor din sectorul agricol
prevăzută la art.11 alin.(2), produsele
agricole şi cantităţile totale vândute
în ziua/perioada respectivă.“
Autor:
Comisia pentru agricultură
10. La articolul 19, după litera c)
se introduce un nouă literă, litera
d), cu următorul cuprins:
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„d)
Ordinul
ministrului
finanţelor publice nr.1.027/2006
privind aplicarea prevederilor
art.3 alin.(3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.12/2006
pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei pe filiera
cerealelor
şi
a
produselor
procesate din cereale, publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.550 din 26 iunie 2006.“
Autor:
Comisia pentru agricultură
11. Articolul 20 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art.20. - (1) După 180 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei
legi,
se
interzice
utilizarea
următoarelor
documente
la
cumpărarea produselor agricole de la
producători agricoli persoane fizice:

11.
Art. 20. - După 180 de zile de la
data intrării în vigoare a
prezentei legi, se interzice
utilizarea
următoarelor
documente
la
cumpărarea
produselor agricole de la
producători agricoli persoane
fizice:
a)borderoul de achiziţie (de la
producători individuali) (cod 144-13/b), prevăzut la nr. IV, nr.
crt. 39 - Mijloace băneşti şi
deconturi - din anexa nr. 2 la
Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr. 3.512/2008 privind
documentele financiar-contabile,
publicată în Monitorul Oficial al

----------

a) borderoul de achiziţie (de la
producători individuali) (cod 14-413/b) prevăzut la punctul VII, Partea
IV- Grupa a IV-a –Mijloace băneşti
şi decontări, din anexa nr.2 la
Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr.3.512/2008 privind
documentele
financiar-contabile,
publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 870 bis din 23
12
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României, Partea I, nr. 870 şi
870 bis din 23 decembrie 2008,
cu completările ulterioare;
b) borderoul de achiziţie
prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la
Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.027/2006 privind
aplicarea prevederilor art. 3 alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 12/2006 pentru
stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei pe filiera
cerealelor şi a produselor
procesate din cereale, publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 550 din 26 iunie
2006.
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decembrie 2008, cu completările
ulterioare;
b) borderoul de achiziţie prevăzut în
anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul
ministrului finanţelor publice nr.
1.027/2006
privind
aplicarea
prevederilor art. 3 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 12/2006 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei pe
filiera cerealelor şi a produselor
procesate din cereale, publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.
(2) Fac excepţie de la
prevederile alin.(1) lit.a) produsele
agricole reprezentând plata în
natură
a
arendei/redevenţei
primite de producătorii agricoli
pentru suprafeţele de teren agricol
arendate/concesionate, precum şi
strugurii de vin.“
Autor:
Deputat PSD – Toader Dima
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Anexa nr.2

II. AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.
0

Text
Legea nr. 145/2014

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea amendamentelor

Camera
decizională

1

2

3

4

1.

---------

1. Pentru
precizia
1. La articolul 4 după alineatul (1) se
introduce un nou alineat, alineatul (11), cu reglementării.
următorul cuprins:
„(11) În cazul în care în termen de 5 zile
nu se eliberează avizul consultativ
prevăzut la alin. (1), primarii vor elibera 2. Prevederile din textele
acoperă
atestatul de producător în lipsa acestuia”. modificate
situaţiile
întâlnite
în
practică.
Autori:
Deputat PNL – George Scarlat
Deputat PNL – Nechita Stelian Dolha
Deputat PNL – Nini Săpunaru
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