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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 

 
  

 
Comisia pentru industrii și servicii Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 

Nr.4c-3/482/2018 Nr.4c-5/721 
București, 14.11.2018 Bucurește, 28.11.2018 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul 

comun asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii 

nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol, transmis spre dezbatere, în fond, Comisiei pentru industrii și servicii 

și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice  

cu adresa  cu adresa nr. P.L.x. 569 din 22 octombrie 2018, în vederea întocmirii 

raportului comun. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

  

      

PREȘEDINTE, 
Iulian IANCU 

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

 

 



 1

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
 

Comisia pentru industrii și servicii Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice 

Nr.4c-3/482/2018 Nr.4c-5/721 
București, 14.11.2018 Bucurește, 28.11.2018 

  
 

R A P O R T   COMUN 
asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 
(PLx. 569/2018) 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au 
fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, transmis cu adresa nr.P.L.x. 569 din 22 octombrie 2018, înregistrat la 
Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/482 din 23 octombrie 2018, iar la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice sub nr. 4c-5/605 din 23 octombrie 2018. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.634/27.06.2018, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
Consiliul Economic și Social, prin actul nr.3410/19.06.2018, avizează favorabil actul normativ cu o observație. 
Guvernul, prin actul nr.1278/DPSG/02.07.2018, susține adoptarea inițiativei legislative cu observații. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 17 octombrie 2018. 
  Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriulu, cu avizul nr. 4c-7/507 din 6 noiembrie 2018, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.145/2014 privind modificarea și 
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și 
completările ulterioare, intervențiile legislative vizând următoarele aspecte:  

- menționarea seriei și numărului atestatului de producător pe eticheta produselor, alături de celelalte informații; 
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- deținerea, la locul de vânzare, a documentelor care atestă calitatea de producător agricol; 
- verificarea deținerii documentelor care atestă calitatea de producător agricol revine administratorului pieței. 
Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședințele din 6 și 13 noiembrie 2018. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți 17 deputați din totalul de 20 deputați membri ai comisiei. 
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege în 

 ședințele din 6 și 27 noiembrie 2018. 
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost prezenți la lucrări  

 conform listei de prezență.  
În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările  

ulterioare, la lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul 
Sorin-Claudiu Roșu-Mareș – secretar de stat și doamna Silvia Ștefan – consilier. 
  În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, adoptarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendamente admise prevăzute în anexa nr.1 și amendamente respinse 
prevăzute în anexa nr.2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport comun. 
  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

PREȘEDINTE, 
Iulian IANCU 

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Roxana MÎNZATU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 

Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe Șef serviciu, Anton Păștinaru 
                     Consilier parlamentar, Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa nr.1 
 

I.   A M E N D A M E N T E     A D M I S E  
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr.145/2014,  
cu modificările și completările ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
privind modificarea și completarea Legii 

nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Legea nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul agricol, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.794 din 31 octombrie 2014, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 

 

Nemodificat  

3. Art.2. - În înțelesul prezentei legi, expresiile de 
mai jos au următoarea semnificație:
f) eticheta produsului - material scris, imprimat, 
înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor 
de înțeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor 
informațiile necesare, suficiente, verificabile și 
ușor de comparat, astfel încât să permită 
acestora să aleagă acel produs care corespunde 
exigențelor din punctul de vedere al nevoilor și 
posibilităților lor financiare, care trebuie să  

1. La articolul 2 litera f), după punctul 1 
se introduce un nou punct, pct.11, cu 
următorul cuprins: 
 

1. Nemodificat  
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 1 2 3 4 
 conțină următoarele elemente:  

„11. seria și numărul atestatului de 
producător;” 
 

  

4.  
 
 
 
 
Art.14. – (3) Producătorii agricoli au obligația 
afișării la locul de vânzare a etichetei de produs, 
care conține informațiile prevăzute la art.2 lit.f). 
Administratorii piețelor au obligația de a 
informa organele competente pentru verificarea 
activității de comercializare cu produse agricole 
despre neafișarea la locul de vânzare, de către 
producătorii agricoli, a etichetei de produs. 
 
 
 
 
 
(4) Producătorii agricoli au obligația să afișeze 
vizibil la locul de vânzare următoarele 
documente: 
b) copie după certificatul de înregistrare la 
registrul comerțului în cazul producătorilor 
agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi 
individuale/întreprinderi familiale constituite în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.44/2008, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.182/2016. 
 

2. La articolul 14 partea introductivă a 
alineatului (4) și litera b) și alineatul (5) se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(4) Producătorii agricoli au obligația să 
dețină la locul de vânzare următoarele 
documente: 
 b) copie după certificatul de înregistrare la 
registrul comerțului în cazul producătorilor 
agricoli persoane fizice 
autorizate/întreprinderi individuale/ 
întreprinderi familiale constituite în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.44/2008, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea 
nr.182/2016, cu modificările și 

2. La articolul 14, alineatul (3), 
partea introductivă și litera b) ale 
alineatului (4) și alineatul (5) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„(3) Producătorii agricoli au 
obligația afișării la locul de vânzare 
a etichetei de produs, pusă la 
dispoziție de administratorii 
piețelor, care conține informațiile 
prevăzute la art.2 lit.f). 
Administratorii piețelor au obligația 
de a informa organele competente 
pentru verificarea activității de 
comercializare cu produse agricole 
despre neafișarea la locul de 
vânzare, de către producătorii 
agricoli, a etichetei de produs. 
(4) Nemodificat 
 
 
b) b) copie după certificatul de 
înregistrare la registrul comerțului 
în cazul producătorilor agricoli 
persoane fizice 
autorizate/întreprinderi individuale/ 
întreprinderi familiale constituite în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.44/2008, cu modificările și 

 
 
 
 
 
Clarificare 
necesară privind 
obligația 
administratorului 
pieței de a pune 
la dispoziția 
producătorului 
agricol a 
etichetei de 
produs. 
 
 
 
 
 
 
Modificările sunt 
anterioare Legii 
nr.182/2016 de 
aprobare a 
ordonanței. 
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(5) Supravegherea afișării documentelor 
prevăzute la alin.(3) și (4) de către producătorii 
agricoli este în sarcina administratorului pieței. 
 

completările ulterioare. 
 
 
(5) Supravegherea afișării documentelor 
prevăzute la alin.(3) și verificarea deținerii 
documentelor prevăzute la alin.(4) de către 
producătorii agricoli este în sarcina 
administratorului pieței.” 
 

completările ulterioare aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr.182/2016.” 
(5) Nemodificat 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 6

Anexa nr.2 
 

II.   A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E  
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr.145/2014, 
cu modificările și completările 

ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/Autor Motivația 
susținerii/Motivația 

respingerii 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
1.  

 
 
 
 
Art.14. - (4) Producătorii 
agricoli au obligația să afișeze 
vizibil la locul de vânzare 
următoarele documente: 
b) copie după certificatul de 
înregistrare la registrul 
comerțului în cazul 
producătorilor agricoli persoane 
fizice autorizate/întreprinderi 
individuale/întreprinderi 
familiale constituite în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.44/2008, 
aprobată cu modificări și 
completări prin Legea 
nr.182/2016. 
 
(5) Supravegherea afișării 
documentelor prevăzute la. 

2. La articolul 14 partea 
introductivă a alineatului (4) și 
litera b) și alineatul (5) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„(4) Producătorii agricoli au 
obligația să dețină la locul de 
vânzare următoarele documente: 
 
 b) copie după certificatul de 
înregistrare la registrul comerțului 
în cazul producătorilor agricoli 
persoane fizice 
autorizate/întreprinderi 
individuale/ întreprinderi 
familiale constituite în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.44/2008, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr.182/2016, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
(5) Supravegherea afișării 
documentelor prevăzute la 

La articolul 14 partea introductivă 
a alineatului (4) și litera b) și 
alineatul (5) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
b) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(5) Verificarea deținerii 
documentelor prevăzute la alin.(4) de 

Motivația susținerii: 
Simplificarea 
procedurii. 
Motivația respingerii: 
Producătorul agricol 
trebuie să afișeze la loc 
vizibil eticheta de 
produs. 
 

Camera 
Deputaților 



 7

 
0 1 2 3 4 5 
 alin.(3) și (4) de către 

producătorii agricoli este în 
sarcina administratorului pieței. 
 

alin.(3) și verificarea deținerii 
documentelor prevăzute la 
alin.(4) de către producătorii 
agricoli este în sarcina 
administratorului pieței.” 

 

către producătorii agricoli este în 
sarcina administratorului pieței.” 
 
Dep.Cristina-Mădălina Prună – USR 
 

Motivația susținerii: 
Simplificarea 
procedurii. 
Motivația respingerii: 
Producătorul agricol 
trebuie să afișeze la loc 
vizibil eticheta de 
produs. 
 

Camera 
Deputaților 
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