
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului    

nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea 

unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea 

unor măsuri fiscal-bugetare 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului   nr. 78 

din 18 decembrie 2019 privind modificarea unor acte normative și 

stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru 

aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 1031 din 23 decembrie 2019, cu următoarele 

modificări : 

 

1. La articolul I, alineatul (1) al articolului 10 se modifică și 

va avea următorul cuprins:  

„(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor 

pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate 

de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, 

au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în 

oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an 
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a vegetaţiei. Începând cu data de 1 ianuarie 2022 este obligatorie 

aplicarea amenajamentului pastoral. 

 

2. La articolul VI, alineatul (6) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) persoanele care au aplicat 

mecanismul plăţii defalcate a TVA care nu au deschis la Trezoreria 

Statului contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, vor comunica unităţii Trezoreriei Statului contul curent 

deschis la o instituţie de credit în care se transferă sumele respective. În 

cazul în care aceste persoane nu comunică informaţii privind contul 

curent deschis la instituţia de credit, în baza unei liste a acestor persoane 

furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 

zile de la data primirii listei de la Trezoreria Statului, titularilor de cont 

aceste informaţii, pe care le transmite unităţilor Trezoreriei Statului în 

vederea transferului sumelor.” 

 

Art. II – Pe durata stării de alertă, piețele agroalimentare în 

spații închise, târgurile, bâlciurile, piețele mixte și volante, talciocurile, 

așa cum sunt definite potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și 

servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările 

ulterioare, își vor putea continua activitatea, cu respectarea restricțiilor 

referitoare la distanțarea socială și a măsurilor de protecție sanitară. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 10 noiembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constituția României, republicată. 

 
 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU 

 


