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RAPORT ÎNLOCUITOR
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea
grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
(Pl.x 456/2013)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice, transmisă cu adresa nr.Pl.x 456 din 11 noiembrie 2013, înregistrată cu nr. 4c-4/495/11.11.2013 .
În şedinţa din 6 mai 2014, plenul Camerei Deputaţilor, a hotărât retrimiterea propunerii legislative la comisie în vederea unei noi examinări şi
întocmirii unui nou raport înlocuitor.
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului de
susţinere a iniţiativei legislative.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 6 noiembrie 2013, în calitate de primă Cameră sesizată.
Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea
şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 338/2005, în vederea creşterii rolului organizaţiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi
modificarea titlului actului normativ asupra căruia se intervine legislativ.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menţionat în
şedinţa din 3 iunie 2014. La lucrări au fost prezenţi 36 deputaţi, din totalul de 38 membri ai comisiei.
La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate, să se supună
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu amendamentele admise
prevăzute în prezentul raport.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nini SĂPUNARU

Costel ŞOPTICĂ

Consilier, Anton Păştinaru
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AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text OG nr.37/2005

Text iniţiator

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
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LEGE
pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei
Guvernului nr.37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea
grupurilor de producători, pentru
comercializarea produselor
agricole şi silvice
Articol unic. – Ordonanţa
Guvernului nr.37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea
grupurilor de producători pentru
comercializarea
produselor
agricole şi silvice, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 652 din 22 iulie 2005,
aprobată
cu
modificări
şi
completări de Legea nr.338/2005,
se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Titlul se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Ordonanţa
privind
constituirea, recunoaşterea şi
funcţionarea
grupurilor
şi
organizaţiilor de producători,

LEGE
pentru modificarea art. 13 din
Ordonanţa Guvernului nr.37/2005
privind recunoaşterea şi funcţionarea
grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea
produselor agricole şi silvice

1.

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

2.

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

3.
ORDONANŢĂ
privind recunoaşterea şi
funcţionarea grupurilor şi
organizaţiilor de producători,

Articol unic. – Articolul 13 din
Ordonanţa
Guvernului
nr.37/2005
privind recunoaşterea şi funcţionarea
grupurilor
şi
organizaţiilor
de
producători pentru comercializarea
produselor agricole şi silvice, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 652 din 22 iulie 2005, aprobată cu
modificări şi completări de Legea
nr.338/2005, se modifică şi se
completează după cum urmează:
Se elimină.
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pentru comercializarea produselor pentru comercializarea produselor
agricole şi silvice
agricole şi silvice, prelucrarea
primară, integrarea producţiei
şi servicii”
4.

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

5.
----------

------------
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1. După articolul 13 se introduce un
nou articol, articolul 14, cu următorul
cuprins:
corelare cu
„Art. 14. – Persoanele juridice Pentru
2
(UE)
prevăzute la art. 1 alin. (2), pot Regulamentul
beneficia de sprijinul financiar 1305/2013.
acordat prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR),
pentru
înfiinţarea
grupurilor şi organizaţiilor de
producători, în condiţiile enunţate de
prevederile art. 27 din Regulamentul
(UE) 1305/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi
de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1698/02005 al Consiliului.”

Autor: Comisia pentru agricultură
2. După Capitolul I se Se elimină.
introduce un
nou capitol,
1
Capitolul I
cu următorul
cuprins:
„Scopul constituirii şi
obiectivele
grupurilor
de
producători”
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3. După articolul 31 se Se elimină.
introduc două noi articole,
articolele 32 şi 33 cu următorul
cuprins:
„Art. 32. – Grupurile de
producători se constituie cu
scopul:
a)
de
a
eficientiza
activitatea membrilor grupului de
producători;
b) de a contribui la
stabilitatea
pieţei
produselor
agricole şi alinierea acestora, la
piaţa europeană;
c) de a valorifica superior
produsele, inclusiv cele obţinute
prin procesare;
d)
de
a
valorifica
disponibilităţile de servicii sau de
a facilita servicii de care nu
dispun o parte din membri;
e) de a accesa programele
de investiţii cu fonduri europene;
f) de a participa la
monitorizarea importurilor de
produse de origine vegetală şi
animală în vamă.
Art. 33. – Obiectivele
grupurilor de producători sunt:
a) reducerea costurilor
principalelor materii prime şi
materiale, a transporturilor şi
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distribuirii acestora, necesare în
procesul
de
producţie
al
membrilor
grupului
de
producători;
b) constituirea depozitelor
zonale de produse agricole şi
participarea
la
negocierile
preţurilor
de
utilizare
a
certificatelor de depozit;
c) constituirea unităţilor de
prelucrare primară de integrare a
producţiei agricole şi prestări de
servicii.”

7.
„Art.13. – Scopul activităţii
grupurilor şi organizaţiilor de
producători,
precum
şi
a
grupurilor
de
producători
recunoscute
preliminar
este
comercializarea în comun a
produselor agricole şi silvice ale
membrilor, urmărind realizarea
următoarelor obiective:
a)
planificarea
şi
modificarea producţiei conform
cererii pieţei, în special conform
condiţiilor de calitate şi cantitate;
b) promovarea concentrării
ofertei şi plasarea pe piaţă a
produselor obţinute de membrii
săi;
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-----------------

2. Articolul 13 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.13. – Scopul activităţii
grupurilor
şi
organizaţiilor
de
producători, precum şi a grupurilor de
producători recunoscute preliminar este
comercializarea în comun a produselor
agricole şi silvice ale membrilor,
urmărind
realizarea
următoarelor
obiective:
a) eficientizarea activităţii
membrilor
grupurilor
de
producători;
b) planificarea şi modificarea
producţiei conform cererii pieţei, în
special conform condiţiilor de calitate
şi cantitate;
c) promovarea concentrării
ofertei şi plasarea pe piaţă a
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c) reducerea costurilor de
producţie şi stabilizarea preţurilor
la producător;
d) promovarea utilizării
practicilor
de
cultivare,
a
tehnicilor de producţie şi gestiune
a deşeurilor care să nu dăuneze
mediului înconjurător, în special
pentru protecţia calităţii apelor, a
solului şi a peisajului natural,
precum şi menţinerea şi/sau
promovarea biodiversităţii.”
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produselor obţinute de membrii săi;
d) reducerea costurilor de
producţie şi stabilizarea preţurilor la
producător, precum şi alinierea
acestora la piaţa europeană;
e)
promovarea
utilizării
practicilor de cultivare, a tehnicilor
de producţie şi gestiune a deşeurilor
care să nu dăuneze mediul
înconjurător, în special pentru
protecţia calităţii apelor, a solului şi a
peisajului
natural,
precum
şi
şi/sau
promovarea
menţinerea
biodiversităţii;
f) valorificarea disponibilităţii
de servicii sau facilitarea de servicii
de care nu dispun o parte din
membri;
g) accesarea programelor de
investiţii cu fonduri europene.”

Autor: Comisia pentru agricultură
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