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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

  Bucureşti, 28.06.2006
             Nr.23/100/2006

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind

modificarea unor dispoziţii legale care reglementează exercitarea comerţului cu

produse agricole în pieţe, târguri, oboare şi alte zone publice, trimisă cu adresa

nr.P.l.x 463 din 10 mai 2006, înregistrată sub nr.23/100 din 11 mai 2006.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale

art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în cazul acestei

propuneri legislative Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

industrii
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

  Bucureşti, 28.06.2006
             Nr.23/100/2006

RAPORT
asupra propunerii legislative privind modificarea unor dispoziţii legale care reglementează exercitarea

comerţului cu produse agricole în pieţe, târguri, oboare şi alte zone publice

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru
industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea unor dispoziţii
legale care reglementează exercitarea comerţului cu produse agricole în pieţe, târguri, oboare şi alte zone publice,
trimisă cu adresa nr.P.l.x 463 din 10 mai 2006, înregistrată sub nr.23/100 din 11 mai 2006.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 8 mai 2006.
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, republicat, în cazul acestei propuneri legislative Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu avizul

nr.26/977 din 24 mai 2006, a hotărât avizarea negativă a propunerii legislative.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizul nr.P..x 463 din 7 iunie 2006, a hotărât avizarea

negativă a propunerii legislative.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr.54/16.01.2006.
Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
Propunerea legislativă (iniţiată de domnul deputat William Brînză) are ca obiect modificarea unor

dispoziţii legale care reglementează exercitarea comerţului cu produse agricole în pieţe, târguri, oboare şi alte zone
publice.
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Principalele intervenţii legislative vizează exceptarea comercianţilor, persoane fizice sau juridice, de la
utilizarea de aparate electronice de marcat fiscale, pentru comerţul ocazional sau având caracter de permanenţă cu
produse agricole în pieţe, târguri, oboare sau alte pieţe autorizate, precum şi în activităţi de jocuri de noroc desfăşurate
cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede. Totodată, se reglementează
accesul comercianţilor care vând alte produse decât cele agroalimentare, numai în spaţii de vânzare special amenajate
într-o zonă separată de producătorii agricoli din pieţele agroalimentare, administratorul pieţei fiind obligat să înscrie, la
data închirierii locului de vânzare, în registrul de evidenţă special înfiinţat, datele de identificare a persoanelor fizice şi
juridice, precum şi localitatea de origine a producătorilor agricoli, data, seria şi numărul chitanţei care atestă plata
chiriei.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au
examinat propunerea legislativă mai sus menţionată în şedinţa din 20 iunie 2006.

La lucrările comisiei au luat parte, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul
director Hură Mihai, din partea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: doamna director
Dragomirescu Viorica şi iniţiatorul, domnul deputat William Brînză.

Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii au participat la şedinţă 21 de
deputaţi.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea propunerii legislative privind modificarea unor dispoziţii legale care reglementează exercitarea
comerţului cu produse agricole în pieţe, târguri, oboare şi alte zone publice, cu amendamente admise de comisie.

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
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A M E N D A M E N T E   A D M I S E

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea amendamentelor
propuse

0 1 2 3
1 Titlul legii

LEGE
privind modificarea unor dispoziţii legale
care reglementează exercitarea comerţului

cu produse agricole în pieţe, târguri, oboare
şi alte zone publice

LEGE
pentru reglementarea unor măsuri
privind exercitarea comerţului în

unele zone publice

Pentru conformitate cu
conţinutul legii.

2 Art.I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
numărul 28/1999 privind obligaţia agenţilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.75/21.01.2005 se modifică după cum
urmează:
Art.2 alin.1 lit.a) va avea următorul cuprins:
a) comerţul ocazional ori cu caracter de
permanenţă, cu produse agricole, efectuat de
către producătorii agricoli individuali,
respectiv de către comercianţi,     persoane
fizice   sau   juridice,   în   pieţe,

Se elimină. Utilizarea aparatelor de
marcat electronice fiscale are
ca scop îndeplinirea cerinţelor
U.E. privind reducerea
evaziunii fiscale şi crearea în
România a unui comerţ
civilizat la nivelul celui
european.
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0 1 2 3
târguri, oboare sau alte locuri publice
autorizate, livrările de bunuri efectuate prin
automatele comerciale, precum şi activităţile de
jocuri de noroc, desfăşurate cu mijloace tehnice
de joc ce funcţionează pe bata acceptatoarelor
de bancnote sau monede.

3 Art.II. – Hotărârea Guvernului nr.348/2004
privind exercitarea comerţului cu produse şi
servicii de piaţă în unele zone publice,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.269/26.03.2004, modificată şi
completată prin H.G. nr.1334/2004, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.814/03.09.2004 se modifică după cum
urmează:
- alineatul (3) al art.9 va avea următorul
cuprins:
„În pieţele agroalimentare în care comercianţii
desfac produse specifice, altele decât cele
agroalimentare, accesul acestora este permis
numai în spaţii de vânzare special amenajate,
într-o zonă separată de producătorii agricoli.”

Se elimină. Utilizarea aparatelor de
marcat electronice
fiscale are ca scop
îndeplinirea cerinţelor
U.E. privind reducerea
evaziunii fiscale şi
crearea în România a
unui comerţ civilizat la
nivelul celui european.

4 Art.III. – Hotărârea Guvernului nr.661/2001
privind procedura de eliberare a certificatului
de producător, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.43/03.08.2001
modificată şi completată prin HG nr.1334/2004
publicată în Monitorul Oficial al României,
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0 1 2 3
partea I nr.814/03.09.2004 şi prin HG
nr.1578/2004 publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr.898/04.10.2004, se
modifică după cum urmează:
1. Alineatul (1.1.) al art.9 va avea următorul
cuprins:
(1.1) „La data închirierii locului de vânzare
administratorul pieţei este obligat să înscrie în
registrul de evidenţă special înfiinţat datele de
identificare ale persoanelor fizice sau juridice
precum şi data, seria şi numărul chitanţei care
atestă plata chiriei. În cazul producătorilor
agricoli individuali, în registru se va înscrie şi
localitatea de origine, precum şi cantităţile
estimate a fi comercializate.”

(1.2) Anexa numărul 4 se înlocuieşte cu
anexa 4* având conţinutul prevăzut prin
prezenta lege.

Art.1. (1) La data închirierii locului de
vânzare administratorul pieţei este
obligat să înscrie în registrul de
evidenţă special înfiinţat datele de
identificare ale persoanelor fizice sau
juridice precum şi data, seria şi numărul
chitanţei care atestă plata chiriei. În
cazul producătorilor agricoli
individuali, în registru se va înscrie şi
localitatea de origine, precum şi
cantităţile estimate a fi comercializate.
(2) Modelul „Registrului de evidenţă
a producătorilor individuali şi a
comercianţilor” este prevăzut în
anexa care face parte integrantă din
prezenta lege.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

5

______

Art.2. – (1) Prezenta lege modifică în
mod corespunzător prevederile art.9
(11) din Hotărârea Guvernului
nr.661/2001 privind procedura de
eliberare a certificatului de
producător, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.436/3 august 2001, cu modificările

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
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0 1 2 3
şi completările ulterioare.
(2) La data intrării în vigoare a
prezentei legi, anexa nr.4 din
Hotărârea Guvernului nr.661/2001
cu modificările şi completările
ulterioare, se înlocuieşte cu anexa la
prezenta lege.

6 Art.IV – Prezenta lege intră în vigoare în
termen de 3 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României Partea I.

Art.3. Prezenta lege intră în vigoare la
30 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

7 Anexa nr.4* – Registrul de evidenţă a
producătorilor individuali şi a comercianţilor.

Anexă - Nemodificată Anexa se ataşează la
prezentul raport.

                                   PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR,

                                Dan Ioan Popescu                                                              Aurelia Vasile

Consilier,
Viorela Gondoş



7

Anexa

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A PRODUCĂTORILOR INDIVIDUALI ŞI A COMERCIANŢILOR

Nr.Crt/Data
completării

Numele şi prenumele
producătorului
agricol/Denumirea
comerciantului

Seria şi numărul
certificatului de
producător/Codul unic de
identificare a
comerciantului

Domiciliul
producătorului/
Sediul comerciantului/
alte puncte de depozit

Seria şi numărul chitanţei
care atestă plata chiriei/
Durata închirierii locului
de vânzare

Comercianţi: denumirea
produselor. Producători
agricoli individuali:
denumirea produselor,
localitatea de origine,
cantităţi estimate pentru
comercializare

• Nota:
Registrul se numerotează, se înşiruieşte şi se sigilează. Numărul fişelor şi data începerii se consemnează în procesul verbal pe prima filă a registrului, semnat de administratorul
pieţei şi poliţistul desemnat să asigure ordinea în piaţă.
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