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BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  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, trimis spre examinare pe fond, 
Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice, cu adresa nr.PLx.239 din 26 iunie 2017. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 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,                                            PREȘEDINTE,  
 
                            Iulian Iancu             Alexandru Stănescu 
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R A P O R T  C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 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, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind modificarea și completarea 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, trimis cu adresa nr.P.L.x 239 
din 26 iunie 2017, înregistrat la Comisia pentru industrii și servicii sub nr. 4c-3/342 din 27 iunie 2017, iar la Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice sub nr.4c-4/346 din 27 iunie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.199/05.04.2017, a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri care 
au fost preluate în forma adoptată de Senat. 
  Guvernul, prin actul nr.550/DPSG/26.04.2017, susține adoptarea propunerii legislative sub rezerva însușirii observațiilor 
și propunerilor formulate. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 20 iunie 2017. 
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, în vederea facilitării aplicării legii, 
prin utilizarea carnetelor de comercializare și de către rudele de gradul II ale producătorilor agricoli, precum și posibilitatea utilizării de 
către comercianți a spațiilor de vânzare aferente producătorilor agricoli, în perioada în care aceștia nu sunt prezenți pe piață. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege în ședința comună din 06 februarie 2018. 

La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei pentru industrii și servicii 16 deputați din totalul de 20 deputați, iar din 
partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 24 deputați din totalul de 24 deputați. 

La lucrările celor două comisii, a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
domnul Claudiu Sori Roșu Mareș – secretar de stat. 

În urma dezbaterii, membrii celor două comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților 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. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 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 decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaților. 
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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 Legea 145/2014, 
cu modificările și completările 

ulterioare 
Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE 
 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea 

unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul 

agricol 
 

Nemodificat  

2.   Art.I. – 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   
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0 1 2 3 4 
3.   

 
Art.1. - Prezenta lege 
reglementează modul de 
desfășurare a activităților 
economice, de valorificare de 
către producătorii agricoli, 
persoane fizice, a produselor 
agricole proprii și de exercitare 
a comerțului cu aceste produse. 
 

 1. Articolul 1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.1. - Prezenta lege reglementează modul 
de desfășurare a activităților economice, de 
valorificare de către producătorii agricoli, 
persoane fizice sau persoane fizice 
autorizate/întreprinderi 
individuale/întreprinderi familiale 
constituite în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfășurarea 
activităților economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale, 
aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.182/2016, cu modificările și 
completările ulterioare,  a produselor 
agricole proprii și de exercitare a comerțului 
cu aceste produse.” 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 

Corelare cu 
prevederile legii. 

4.   
 
Art.2. - În înțelesul prezentei 
legi, expresiile de mai jos au 
următoarea semnificație: 
a) activitate economică în 
sectorul agricol - activitatea 
desfășurată în propria 
fermă/gospodărie de un 

1. La articolul 2, litera d) se modifică și 
va avea următorul cuprins:  
 
 
 
 
 
 
 

2. Articolul 2 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.2. - În înțelesul prezentei legi, expresiile 
de mai jos au următoarea semnificație: 
 
a) activitate economică în sectorul agricol - 
activitatea desfășurată în propria 
fermă/gospodărie de un producător agricol 
persoană fizică pentru obținerea unor produse 

 
 
 
 
 
În activitatea 
economică din 
sectorul agricol 
trebuie introduse 
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0 1 2 3 4 
producător agricol persoană 
fizică, pentru obținerea unor 
produse agricole care depășesc 
necesarul de consum propriu și 
sunt destinate vânzării pe piață; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) comerț cu produse agricole 
obținute în ferma/gospodăria 
proprie - comerțul cu ridicata 
sau comerțul cu amănuntul, 
care se desfășoară în structuri 
de vânzare cu locație 
permanentă sau temporară în 
teritorii delimitate special 
amenajate și dotate 
corespunzător, precum piețe 
agroalimentare, târguri, piețe 
ambulante, de către 
producătorii agricoli persoane 
fizice; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agricole care depășesc necesarul de consum 
propriu și sunt destinate vânzării pe piață sau 
persoană fizică autorizată/ întreprindere 
individuală/întreprindere familială 
constituită 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, 
pentru obținerea unor produse agricole 
care sunt destinate vânzării pe piață; 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 
b) comerț cu produse agricole obținute în 
propria fermă/gospodărie - comerțul cu 
ridicata sau comerțul cu amănuntul, care se 
desfășoară în structuri de vânzare cu locație 
permanentă sau temporară în teritorii 
delimitate special amenajate și dotate 
corespunzător, precum piețe 
agroalimentare/târguri/piețe ambulante/piețe 
volante/piețe mixte, de către producătorii 
agricoli persoane fizice sau 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; 

și PFA, II și IF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În activitatea de 
comercializare a 
produselor 
agricole trebuie 
introduși și 
PFA, II și IF. 
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0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
c) atestat de producător - 
documentul eliberat persoanei 
fizice care desfășoară activitate 
economică în sectorul agricol, 
valabil pentru titularul 
acestuia, și care atestă 
calitatea de producător 
agricol persoană fizică; 
d) carnet de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 
- documentul utilizat de 
persoana fizică care deține 
atestat de producător, precum 
și de soțul/soția, rudele/afinii 
de gradul I, după caz, pentru 
exercitarea actului de comerț 
cu ridicata sau comerț cu 
amănuntul a produselor 
agricole obținute în 
ferma/gospodăria proprie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„d) carnet de comercializare a 
produselor din sectorul agricol – 
documentul utilizat de persoana fizică 
care deține atestat de producător, precum 
și de soțul/soția, rudele/afinii până la 
gradul II care locuiesc și se gospodăresc 
împreună, după caz, pentru exercitarea 
actului de comerț cu ridicata sau comerț 
cu amănuntul a produselor agricole 
obținute în ferma/gospodăria proprie.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comisia pentru industrii și servicii 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 
c) atestat de producător - documentul eliberat 
de către primar producătorului agricol care 
certifică calitatea de producător agricol; 
 
Dep.Bende Sandor – UDMR 
 
 
 
d) Nemodificat 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
 
 
 
 
 
e)  masă    de    comercializare/tarabă – loc 
de vânzare unde producătorii agricoli își 
comercializează  produsele din sectorul 
agricol, în structuri de vânzare cu locație 
permanentă sau temporară în teritorii 
delimitate special amenajate și dotate 
corespunzător, precum piețe 
agroalimentare/târguri/piețe 

 
 
 
 
 
Clarificare 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesitatea 
definirii 
termenilor. 
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0 1 2 3 4 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambulante/piețe volante/piețe mixte, de 
către producătorii agricoli persoane fizice 
sau 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; 
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 punct de vedere al nevoilor și 
posibilităților lor financiare, care trebuie 
să conțină următoarele elemente: 
1. numele și prenumele/denumirea  
producătorului;  
2. denumirea produsului; 
3. localitatea de origine; 
4. data obținerii produsului; 
5. prețul de vânzare; 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
g) piață - structură de vânzare cu locație 
permanentă sau temporară în spații 
delimitate special amenajate și dotate 
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0 1 2 3 4 
__________ __________ corespunzător; acestea pot fi piețe 

agroalimentare/piețe 
ambulante/târguri/piețe volante/piețe mixte 
și alte asemenea, organizate potrivit 
prevederilor legale privitoare la 
exercitarea comerțului cu produse și 
servicii de piață în unele zone publice.” 
 
Dep.Bende Sandor – UDMR 
 

5.   
 
Art.3. -  (1) Atestatul de 
producător cuprinde informații 
și date privind: 
a) numele și prenumele 
producătorului agricol; 
b) denumirea produselor și 
suprafața de teren 
exploatată, respectiv 
efectivele de animale, care 
sunt înregistrate în registrul 
agricol organizat de 
autoritățile administrației 
publice locale pe a căror rază 
se află 
terenul/ferma/gospodăria. 
 
 
 
 
 
 

2. La articolul 3, alineatele (2)-(4) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La articolul 3, alineatele (1)-(3) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art.3. - (1)  Atestatul de producător cuprinde 
informații privind numele, prenumele și 
datele de identificare ale producătorului 
agricol, pe baza datelor din registrul 
agricol. 
 
Dep.Bende Sandor – UDMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Propunem ca 
atestatul să aibă 
format de 
certificat, fără să 
conțină alte date 
decât cele strict 
necesare 
identificării 
producătorului. 
Pentru 
eliberarea 
atestatului este 
suficientă 
verificarea 
faptului că 
solicitantul 
deține în 
proprietate/folos
ință teren(uri) 
sau dețin 
efective de 



9 
 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Valabilitatea atestatului de 
producător este de 5 ani de la 
data emiterii. Atestatul de 
producător conține câte o filă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Valabilitatea atestatului de 
producător este de 5 ani de la data 
emiterii. Atestatul de producător 
conține câte o filă distinctă pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Valabilitatea atestatului de producător este 
de 7 ani de la data emiterii.  
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

animale, familii 
de albine, etc. 
Suprafețele de 
teren, produsele 
cultivate, 
efectivele de 
animale și alte 
asemenea 
informații apar 
deja în carnetul 
de 
comercializare. 
Este inutil și 
împovărător din 
punct de vedere 
birocratic să fie 
completate pe 
ambele 
înscrisuri. 
Așadar, 
prevederile 
privind aceste 
verificări își au 
locul la 
articolele 
referitoare la 
carnetul de 
comercializare. 
 
Claritatea 
textului. 
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0 1 2 3 4 
distinctă pentru fiecare an, se 
completează anual cu datele 
din registrul agricol și se 
vizează prin aplicarea ștampilei 
și a semnăturii primarului 
comunei, orașului, 
municipiului, sectorului 
municipiului București, după 
caz. 
(modificat de Legea 
nr.170/2017) 
(3) Atestatul de producător se 
eliberează, la cerere, 
persoanelor fizice care optează 
pentru desfășurarea unei 
activități economice în sectorul 
agricol, după verificarea cu 
privire la existența suprafețelor 
de teren, respectiv a efectivelor 
de animale pentru care se 
solicită eliberarea atestatului de 
producător. 
(4) Verificările prevăzute la 
alin.(3) se fac în condițiile 
legii, atât pe baza datelor din 
registrul agricol, cât și în teren, 
la fermele/gospodăriile 
agricole deținute de solicitanți, 
de către reprezentanți 
împuterniciți, prin dispoziție a 
primarului comunei, orașului, 
municipiului, sectorului 
municipiului București, după 

fiecare an, se completează anual cu 
datele din registrul agricol și se vizează 
prin aplicarea ștampilei și a semnăturii 
primarului comunei, orașului, 
municipiului, sectorului municipiului 
București, după caz. 
 
 
 
 
 
(3) Atestatul de producător se eliberează, 
la cerere, persoanelor fizice care optează 
pentru desfășurarea unei activități 
economice în sectorul agricol, după 
verificarea cu privire la existența 
suprafețelor de teren, a existenței 
culturilor pentru produsele ce se 
doresc a fi înscrise în atestatul de 
producător, respectiv a efectivelor de 
animale pentru care se solicită 
eliberarea atestatului de producător.  
 (4) Verificările prevăzute la alin.(3) se 
fac în condițiile legii, atât pe baza datelor 
din registrul agricol, cât și în teren, la 
fermele/gospodăriile agricole deținute de 
solicitanți, la solicitarea eliberării 
atestatului de producător, precum și la 
data  vizării anuale a atestatului de 
producător, de către reprezentanții 
împuterniciți, prin dispoziție a primarului 
comunei, orașului, municipiului, 
sectorului municipiului București, după 

industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Atestatul de producător se eliberează, la 
cerere, persoanelor fizice care optează pentru 
desfășurarea unei activități economice în 
sectorul agricol, pe baza datelor din 
registrul agricol.” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
4. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă. 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificare 
necesară. 
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0 1 2 3 4 
caz, și de către reprezentați ai 
oricărora dintre entitățile 
prevăzute la art.4. 
 

caz, și de către reprezentanți ai oricărora 
dintre entitățile prevăzute la art.4.” 

6.   
 
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, după caz, 
constituite conform legii și 
organizate la nivel 
local/zonal/județean/regional/n
ațional, care se înregistrează la 
primăriile comunelor, orașelor, 
municipiilor sau sectoarelor 
municipiului București și care 
nominalizează cel puțin un 
reprezentant în acest scop, sau 
de către entitățile teritoriale din 
subordine sau în coordonare, 
stabilite în condițiile legii, în 
acest scop, de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, sau de către consiliul 
județean/Consiliul General al 
Municipiului București, după 

 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„Art.4. - (1) Atestatul de producător se 
eliberează de către primar 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, după caz, constituite conform 
legii și organizate la nivel local/zonal/ 
județean/regional/național, care se 
înregistrează la primăriile comunelor, 
orașelor, municipiilor sau sectoarelor 
municipiului București și care nominalizează 
cel puțin un reprezentant în acest scop, sau în 
lipsa avizului de la una dintre structurile 
asociative   profesionale/patronale/sindicale 
din agricultură, de către entitățile teritoriale 
din subordine sau în coordonare, stabilite în 
condițiile legii, în acest scop, de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În situația 
emiterii avizelor consultative de către una 
dintre structurile asociative   
profesionale/patronale/sindicale din 
agricultură, acestea au obligația 
transmiterii evidenței cu avizele 
consultative eliberate  direcțiilor pentru 
agricultură județene și a municipiului 
București.” 
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caz. 
(modificat de Legea 
nr.87/2016) 
 

Dep.Sebestyén Csaba-Istvan - UDMR 

7.   
 
Art.5. - (2) Costurile generate 
de tipărire a atestatului de 
producător din sectorul agricol 
se suportă de către consiliile 
județene/Consiliul General al 
Municipiului București, iar 
sumele cheltuite de acestea se 
recuperează prin grija 
primarilor din sumele achitate 
de solicitanți pentru eliberarea 
acestora, stabilite prin hotărâri 
ale autorităților deliberative, la 
propunerea autorităților 
executive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Costurile generate de tipărire a atestatului 
de producător și a carnetului de 
comercializare din sectorul agricol se suportă 
din bugetele consiliilor județelor sau, după 
caz, din bugetul Consiliului General al 
Municipiului București, iar sumele cheltuite 
de acestea se recuperează prin grija primarilor 
comunelor, orașelor, municipiilor sau ale 
sectoarelor municipiului București din 
sumele achitate de solicitanți pentru eliberarea 
acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităților 
deliberative, la propunerea autorităților 
executive fără a se depăși valorile maxime 
prevăzute în legislația fiscală.”   
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

 
 
Costurile 
atestatului de 
producător și ale 
carnetului de 
comercializare 
se suportă din 
bugetele locale 
sau bugetul 
CGMB. 

8.   
 
Art.6. - (1) Președintele 
consiliului județean, respectiv 
primarul general al 
municipiului București 
transmit la Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării 

 
 
 
 
 

__________ 
 

7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„Art.6. - (1) Președintele consiliului județean, 
respectiv primarul general al municipiului 
București transmit la Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a 
structurilor   asociative   
profesionale/patronale/sindicale din 

 
 
Precizare 
necesară. 
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Rurale lista centralizatoare a 
structurilor asociative 
profesionale/patronale/sindical
e din agricultură, înregistrate în 
scopurile prevăzute la art.3 
alin.(4) și (5), întocmită pe 
baza listelor comunicate de 
primari de comune, 
municipii, orașe, sectoare, 
după caz. 
 

agricultură, înregistrate în scopurile prevăzute 
de  prezenta lege.” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

9.  Art.8. - (2) Costurile generate 
de tipărire a carnetelor de 
comercializare a produselor din 
sectorul agricol se suportă din 
bugetele locale ale județelor 
sau, după caz, din bugetul local 
al municipiului București, iar 
sumele cheltuite de acestea se 
recuperează prin grija 
primarilor comunelor, orașelor, 
municipiilor sau ale sectoarelor 
municipiului București din 
sumele achitate de solicitanți 
pentru eliberarea acestora, 
stabilite prin hotărâri ale 
autorităților deliberative, la 
propunerea autorităților 
executive. 
 
 
 
(3) Carnetele de comercializare 

 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La articolul 8, alineatele (3) și (6) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins:  
„(3) Carnetele de comercializare a 

8. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.  
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. La articolul 8, alineatele (3) și (6) se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
 „(3) Carnetul de comercializare a produselor 

Prevederile sunt 
cuprinse la art. 5 
alin.(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificări 
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a produselor din sectorul 
agricol sunt valabile 5 ani și se 
eliberează la cererea 
solicitantului de către primarul 
pe a cărui rază de competență 
se află 
terenul/ferma/gospodăria în 
care se obțin produsele 
estimate a fi destinate 
comercializării, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data 
solicitării, după verificarea 
existenței atestatului de 
producător și după verificarea 
faptică în teren a existenței 
produsului/produselor supuse 
comercializării.  
(modificat de Legea 
nr.170/2017) 
 
 
 
 
 
 
(6) Carnetul de comercializare 
a produselor din sectorul 
agricol conține 5 file, câte una 
pentru fiecare an de 
valabilitate. Filele se 
completează cu datele privind 
identitatea producătorului 
agricol ca titular și, după caz, a 

produselor din sectorul agricol sunt 
valabile 5 ani și se eliberează la cererea 
solicitantului de către primarul pe a cărui 
rază de competență se află 
terenul/ferma/gospodăria în care se obțin 
produsele estimate a fi destinate 
comercializării, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data solicitării, după 
verificarea existenței atestatului de 
producător și după verificarea faptică în 
teren a existenței produsului/produselor 
supuse comercializării. Se pot emite, la 
cerere, mai multe carnete de 
comercializare, în funcție de numărul 
de persoane înscrise în acesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol conține 5 
file, câte una pentru fiecare an de 
valabilitate. Filele se completează cu 
datele privind identitatea producătorului 
agricol ca titular și, după caz, a 
soțului/soției, rudelor/afinilor până la 
gradul II, informațiile din fiecare an de 

din sectorul agricol este valabil 7 ani și se 
eliberează la cerere solicitantului de către 
primarul pe a cărui rază de competență se  
află terenul/ferma/gospodăria în care se obțin 
produsele estimate a fi destinate 
comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data solicitării, după verificarea 
existenței atestatului de producător, 
verificarea faptică în teren a existenței 
produsului/produselor supus/supuse 
comercializării și după obținerea avizului 
consultativ de la una dintre structurile 
asociative profesionale/patronale/sindicale 
din agricultură, sau de la entitățile 
teritoriale din subordine sau în 
coordonare, stabilite în condițiile legii, în 
acest scop, de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. Se pot emite, la cerere, 
mai multe carnete de comercializare. 
 
Grupul Parlamentar PSD din Comisia pentru 
agricultură, silvicultură și servicii specifice  
Dep.Sebestyén Csaba-Istvan - UDMR 
Comisia pentru industrii și servicii 

__________ 
(6) Carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol conține 7 file. Filele se 
completează cu datele privind identitatea 
producătorului agricol ca titular și, după caz, a 
soțului/soției, rudelor/afinilor până la gradul 
II, informațiile din fiecare an de valabilitate 
privind suprafețele cultivate și structurile 
corespunzătoare pe specii de legume, pomi 

necesare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnetul de 
comercializare 
trebuie să aibă 7 
file. 
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soțului/soției, rudelor/afinilor 
până la gradul I, informațiile 
din fiecare an de valabilitate 
privind suprafețele cultivate și 
structurile corespunzătoare pe 
specii de legume, pomi 
fructiferi, cartofi, cereale, 
oleaginoase, viță – 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 la art.105 alin.(2) din 
Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, precum 
și producțiile estimate a fi 
destinate comercializării, sunt 
semnate de primar și rămân 
nedetașabile la carnet. 
(modificat de Legea 
nr.170/2017) 
 

valabilitate privind suprafețele cultivate 
și structurile corespunzătoare pe specii de 
legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale, 
oleaginoase, viță – 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 la 
art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
producțiile estimate a fi destinate 
comercializării, sunt semnate de primar și 
rămân nedetașabile la carnet.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La articolul 8, după alineatul (6) se 
introduce un nou alineat, alin.(7), cu 
următorul cuprins: 
„(7) Filele identice, nedetașabile din 
carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol, care conține date 
privind denumirea produsului, U.M., 
cantitatea transportată, cantitatea vândută, 
localitatea de 
desfacere/piața/perioada/data – să fie în 

fructiferi, cartofi, cereale, oleaginoase, viță – 
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 la 
art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și producțiile estimate a fi 
destinate comercializării, sunt semnate de 
primar și rămân nedetașabile la carnet.” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. La articolul 8, după alineatul (6) se 
introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 
următorul cuprins: 
„(7) Filele identice, nedetașabile din carnetul 
de comercializare a produselor din sectorul 
agricol, care conține date privind denumirea 
produsului, unitatea de măsură, cantitatea 
transportată, cantitatea vândută, localitatea de 
desfacere/piața/data – să fie în număr de 40 
file tipărite identic față – verso.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizare 
necesară. 
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număr de 40 file tipărite identic față – 
verso.” 

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

 
 
 
 

10.   
 
Art.13. - (1) În cadrul 
structurilor de comercializare 
cu ridicata sau cu amănuntul 
este obligatorie organizarea de 
spații de vânzare distincte, care 
sunt rezervate în exclusivitate 
producătorilor agricoli 
persoane fizice deținătoare ale 
unui atestat de producător și 
ale unui carnet de 
comercializare pentru 
valorificarea produselor din 
sectorul agricol obținute din 
gospodăria/ferma proprie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La articolul 13, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. La articolul 13, alineatele (1), (2) și (4) 
se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art.13. - (1) În cadrul structurilor de 
comercializare cu ridicata sau cu amănuntul 
este obligatorie organizarea de spații de 
vânzare distincte și semnalizate 
corespunzător, care sunt rezervate în 
exclusivitate producătorilor agricoli persoane 
fizice deținători ai unui atestat de producător 
și ai unui carnet de comercializare pentru 
valorificarea produselor din sectorul agricol 
obținute din propria fermă/gospodărie. 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, 
administratorii piețelor asigură accesul în 
piață pentru comercializarea produselor 
agricole în baza adeverinței emisă de către 
primăria în a cărei rază administrativ-
teritorială se află propria 
fermă/gospodăria, din care să rezulte 
suprafața de teren agricol și/sau efectivele 
de animale pe care le deține/exploatează și 

 
 
Corelare cu 
prevederile legii. 
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(2) Procentul de alocare a 
spațiilor de vânzare prevăzute 
la alin.(1) este de minimum 
40% din totalul spațiilor de 
vânzare existente. 
 
 
 
 
 
 

__________ 
(4) Producătorii agricoli 
organizați în baza Ordonanței 
de urgență a Guvernului 
nr.44/2008 privind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Procentul de alocare a spațiilor de 
vânzare prevăzute la alin.(1) este de 
minimum 40% din totalul spațiilor de 
vânzare existente; temporar, în situația 
nesolicitării și neocupării structurilor de 
vânzare de către producători, acestea pot 
fi alocate și comercianților, urmând să fie 
eliberate la solicitarea unui producător 
agricol în termen de 24 de ore.” 
 
 

__________ 
 
 
 
 

structura de culturi, potrivit modelului din 
anexă care face parte integrantă din 
prezenta lege, și avizul consultativ emis de 
către una dintre structurile asociative   
profesionale/patronale/sindicale din 
agricultură, după caz, sau în lipsa avizului 
de la una dintre structurile asociative, de 
către entitățile teritoriale din subordine sau 
în coordonare, stabilite în condițiile legii, în 
acest scop, de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
 
Grupul Parlamentar PSD din Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(2) Procentul de alocare a spațiilor de vânzare 
prevăzute la alin.(1) este de minimum 40% 
din totalul spațiilor de comercializare 
existente; temporar, în perioada decembrie – 
martie, în situația nesolicitării și neocupării 
structurilor de vânzare de către producători, 
acestea pot fi alocate și comercianților, 
urmând să fie eliberate la solicitarea unui 
producător agricol în termen de 24 de ore. 
 
Dep.Nicu Niță- PSD 

__________ 
(4) Producătorii agricoli persoane fizice 
autorizate/întreprinderi 
individuale/întreprinderi familiale 
constituite în conformitate cu prevederile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
prevederile legii. 
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desfășurarea activităților 
economice de către 
persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale, cu 
modificările și completările 
ulterioare, care 
comercializează doar producția 
obținută în propria 
fermă/gospodărie, care dețin 
cod de înregistrare fiscală cu 
activitate principală 
cultivare/producție, pot ocupa 
spații de vânzare care sunt 
rezervate în exclusivitate 
producătorilor agricoli 
persoane fizice deținătoare ale 
unui atestat de producător și 
ale unui carnet de 
comercializare. În acest caz, 
producătorii agricoli organizați 
în baza Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 44/2008, cu 
modificările și completările 
ulterioare, prezintă obligatoriu 
administratorului pieței 
extrasul din Registrul agricol 
emis de către primăria în a 
cărei rază administrativ-
teritorială se află 
ferma/gospodăria proprie, 
din care să rezulte suprafața 
de teren agricol și/sau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.44/2008, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.182/2016, cu 
modificările și completările ulterioare,  care 
comercializează doar producția obținută în 
propria fermă/gospodărie, care   dețin  cod  de  
înregistrare  fiscală cu  activitate  principală  
cultivare/producție, pot ocupa spații de 
vânzare care sunt rezervate în exclusivitate 
producătorilor agricoli persoane fizice 
deținători ai unui atestat de producător și ai 
unui carnet de comercializare. În acest caz, 
producătorii 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, 
prezintă obligatoriu administratorului pieței 
documentele prevăzute la alin.(1).” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
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efectivele de animale pe care 
le deține/exploatează. 
(introdus de Legea 
nr.87/2016) 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
12. La articolul 13, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alineatul (6), cu 
următorul cuprins:  
„(6) Închirierea și desfășurarea 
activităților în spații care nu respectă 
cerințele sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor este interzisă.”   
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
Desfășurarea 
activității 
trebuie să se 
realizeze în 
spații adecvate. 

11.   
 
Art.14. - (3) Producătorii 
agricoli au obligația afișării la 
locul de vânzare a etichetei de 
produs, care conține informații 
cu privire la denumirea 
produsului, localitatea de 
origine, data obținerii 
produsului și prețul de 
vânzare. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. La articolul 14, alineatul (3) se modifică 
și va avea următorul cuprins:  
„(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 organelor competente pentru 
verificarea activității de comercializare cu 
produse agricole, despre neafișarea la locul 
de vânzare, de către producătorii agricoli, 
a etichetei de produs.” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
14. La articolul 14, după alineatul (3) se 

 
 
Verificarea și 
transmiterea 
informațiilor în 
cazul neafișării 
etichetei de 
produs. 
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__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 

introduc două noi alineate, alineatele (4) și 
(5), cu următorul cuprins:  
„(4) Producătorii agricoli au obligația să 
afișeze vizibil la locul de vânzare 
următoarelor documente: 
a) copie după atestatul de producător și 
copie după fila din carnetul de 
comercializare vizată anual în cazul 
producătorilor agricoli persoane fizice; 
b) copie după certificatului 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 alin.(3) și (4) de către 
producătorii agricoli este în sarcina 
administratorului pieței.” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

 
 
Stabilirea 
obligațiilor 
producătorilor 
agricoli. 

12.   
 
 
Art.16. - Constituie 
contravenții următoarele fapte 

6. La articolul 16, partea introductivă 
și literele c) și g) se modifică și vor 
Avea următorul cuprins:  
„Art.16. - Constituie contravenții 
următoarele fapte, dacă nu au fost 

15. La articolul 16, litera c) se modifică și 
va avea următorul cuprins:  
   
Se elimină. 
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și se sancționează după cum 
urmează: 
 

__________ 
c) transportul de produse 
agricole efectuat de către 
producătorii agricoli persoane 
fizice de la locul de deținere la 
locul de comercializare, cu 
nerespectarea prevederilor 
art.11 alin.(2), cu amendă de la 
3.000 lei la 4.000 lei; 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

săvârșite în astfel de condiții întrucât 
potrivit legii să fie considerate infracțiuni 
și se sancționează după cum urmează: 

__________ 
c) transportul de produse agricole 
efectuat de către producătorii agricoli 
persoane fizice de la locul de deținere la 
locul de comercializare, cu nerespectarea 
prevederilor art.11 alin.(2), cu amendă de 
la 200 lei la 1.000 lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
„c) transportul de produse agricole efectuat de 
către producătorii agricoli persoane fizice de 
la locul de deținere la locul de comercializare 
și desfacerea mărfii, cu nerespectarea 
prevederilor art.11 alin.(2) și (3), cu amendă 
de la 3.000 lei la 4.000 lei;” 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 
16. La articolul 16, după litera c) se 
introduce o nouă litera, litera c1), cu 
următorul cuprins: 
„c1) transportul de produse agricole 
efectuat de către 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, de 
la locul de deținere la locul de 
comercializare și desfacerea mărfii, fără a 
deținere avizul de însoțire a produselor 
agricole, cu amendă de la 5.000 lei la 6.000 
lei;” 
 

 
 
 
 
Precizare 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stabilirea 
sancțiunii pentru 
PFA/II/IF. 
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d) organizarea de spații de 
vânzare în cadrul structurilor 
de vânzare cu amănuntul din 
zonele publice, cu 
nerespectarea de către 
administratorii piețelor a 
prevederilor art.13 alin.(1) și 
(2), cu amendă de la 12.000 lei 
la 37.500 lei. 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisia pentru industrii și servicii 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 
17. La articolul 16, litera d) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„d) organizarea de spații de vânzare în cadrul 
structurilor de vânzare cu amănuntul din 
zonele publice, cu nerespectarea de către 
administratorii piețelor a prevederilor art.13 
alin.(1) și (2), cu amendă de la 25.000 lei la 
45.000 lei.” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
18. La articolul 16, după litera d) se 
introduce o nouă literă, litera d1), cu 
următorul cuprins: 
„d1) închirierea sau desfășurarea 
activităților în spațiile care nu respectă 
cerințele sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor, prevăzute de art.13, 
alin(6), cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 
lei.” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
19. La articolul 16, literele e) și f) se 
modifică și vor avea următorul cuprins:  

 
 
 
 
 
 
Corectură 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesitatea 
stabilirii 
sancțiunii pentru 
nerespectarea 
prevederilor 
art.13 alin.(6). 
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e) neafișarea etichetei de 
produs, prevăzute la art.14 
alin.(3), cu amendă de la 100 
lei la 300 lei; 
 
 
 
 
 
f) desfășurarea activităților de 
valorificare a produselor 
agricole proprii și de exercitare 
a comerțului cu aceste produse 
de către persoanele fizice care 
nu dețin un atestat de 
producător valabil, respectiv un 
carnet de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 
valabil, și care nu sunt 
produse în ferma proprie, cu 
amendă de la 15.000 lei la 
22.500 lei; 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 

 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 

„e) neafișarea de către producătorii agricoli 
a etichetei de produs, prevăzute la art.14 
alin.(3) și (4), cu avertisment sau amendă de 
la 100 lei la 500 lei; 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
f) desfășurarea activităților de valorificare a 
produselor agricole proprii și de exercitare a 
comerțului cu aceste produse de către 
persoanele fizice care nu dețin un atestat de 
producător valabil, respectiv un carnet de 
comercializare a produselor din sectorul 
agricol valabil și nerespectarea prevederilor 
art.13 alin.(1), cu amendă de la 15.000 lei la 
22.500 lei;” 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
20. La articolul 16, după litera f) se 
introduce o nouă literă, litera f1)), cu 
următorul cuprins:  
„f1) nerespectarea de către administratorul 
pieței a prevederilor art.14 alin.(5), cu 
amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;” 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 

Corelare cu 
prevederile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
prevederile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesitatea 
stabilirii 
sancțiunii pentru 
nerespectarea 
prevederilor 
art.14 alin.(5). 
 



24 
 

0 1 2 3 4 
 
 
 
g) eliberarea de către primar a 
atestatului de producător și/sau 
a carnetului de comercializare 
a produselor din sectorul 
agricol, cu încălcarea 
dispozițiilor prezentei legi, cu 
amendă de la 15.000 lei la 
22.500 lei; 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
g) eliberarea de către primar a atestatului 
de producător și/sau a carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul 
agricol, cu încălcarea dispozițiilor 
prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei 
la 30.000 lei” 
 
 
7. La articolul 16, după litera h) se 
introduce o nouă literă, lit.i), cu 
următorul cuprins:  
„i) refuzul eliberării avizului 
consultativ prevăzut la art.3 alin.(5) de 
către structurile asociative 
profesionale/patronale/sindicale din 
agricultură prevăzute la art.4 alin.(1) 
sau condiționarea eliberării acestuia de 
calitatea de membru al entității 
emitente, cu amendă de la 3.000 lei la 
4.000 lei.” 
 

 
21. La articolul 16, litera g) se modifică  și 
va avea următorul cuprins:  
g) Nemodificat 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
 
Se elimină.  
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

13.   
 
 
 
 
 

__________ 
 

8. La articolul 18, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin.(2), cu 
următorul cuprins:  
„(2) Contravenienții pot achita, pe loc 
sau în termen de 48 de ore de la data 
încheierii procesului – verbal ori, după 
caz, de la data comunicării acestuia, 
jumătate din minimul amenzilor 
prevăzute la art.16, agentul constatator 

Se elimină. 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 

Prevederea se 
regăsește în OG 
nr.2/2001 
privind regimul 
contravențiilor. 
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făcând mențiune despre această 
posibilitate în procesul – verbal.” 
 

14.   
 
 

 

Art.II. – Atestatele de producător, 
precum și carnetele de comercializare 
eliberate până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi pot fi utilizate până la 
expirarea perioadei de valabilitate a vizei 
aplicate pe acestea. 
 

Art.II. – Atestatele de producător, precum și 
carnetele de comercializare eliberate în baza 
prevederilor Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare, până 
la data intrării în vigoare a prezentei legi pot 
fi utilizate până la expirarea perioadei de 
valabilitate a vizei aplicate pe acestea. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
 

Precizare 
necesară. 

15.   
 
 
 

 

Art.III. -  În termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Ordinul viceprim – ministrului, ministrul 
agriculturii și dezvoltării rurale, și al 
viceprim – ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice nr.1846/2408/2014 privind 
punerea în aplicare a prevederilor art.5 
alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul agricol, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.881 din 4 
decembrie 2014, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
Ordinul ministrului agriculturii și 

Art.III. -  În termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul 
viceprim – ministrului, ministrul agriculturii 
și dezvoltării rurale, și al viceprim – 
ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 
administrației publice nr.1846/2408/2014 
privind punerea în aplicare a prevederilor 
art.5 alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare, 
precum și Ordinul ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării 
regionale și administrației publice 
nr.20/208/2015 privind punerea în aplicare a 
prevederilor art.9 alin.(1) din Legea 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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dezvoltării rurale și al ministrului 
dezvoltării regionale și administrației 
publice nr.20/208/2015 privind punerea 
în aplicare a prevederilor art.9 alin.(1) din 
Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol, publicat 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.70 din 27 ianuarie 2015, cu 
modificările și completările ulterioare, 
vor fi modificate în mod corespunzător. 
 

nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
corespunzător modificărilor și 
completărilor prezentei legi. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
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ANEXĂ  
(la Legea nr. 145/2014) 

 
 

ANTET UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
 
 
Nr............ data................... 
                                     
 
   Avizat, 
(structura asociativă profesională/patronală/sindicală din agricultură……………………………../ 
(entitate teritorială din subordinea sau coordonarea MADR………………………………………. 

 
 
 

ADEVERINȚĂ 
(model) 

 
 
Se adeverește prin prezenta că PFA/IF/II……………………………………………..cu sediul în 
localitatea................................, județul.................., înscrisă la Registrul Comerțului sub nr. ..............., 
CUI/CIF......................., cod CAEN .................................. reprezentată legal de 
................................................, CNP..................................... legitimat cu C.I. serie … nr. ……………., 
desfășoară activitate agricolă pe raza administrativ – teritorială a Comunei/Orașului………….., având 
următoarele date de identificare: 
 

Produsul  * Suprafața 
cultivată 

Producția 
estimată a fi 

destinată 
comercializării 

(kg. buc) 

Produsul 
** 

Număr, 
efective/specia/cutii 

viermi de 
mătase/familii 

albine 

Producția 
estimată a fi 

destinată 
comercializării 

(kg. buc) 
 Ha Ari     
       

* Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din activitatea agricolă, obținute 
de titular și destinate comercializării. 
** Se va completa prin înscrierea tuturor  produselor zootehnice, sericicole, apicole, obținute de titular 
și destinate comercializării. 
 
 

PRIMAR, 
(prenume, nume, semnătură, sigiliu) 

 
 
 
 

         SECRETAR, 
        (prenume, nume, semnătură) 
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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 inițial  Amendamente respinse/Autor 
Motivarea susținerii/Motivarea 

respingerii 
Camera Decizională  

0 1 2 3 4 
1.   

 
 
 
 

__________ 
 

1. La articolul 5 se introduce 
alineatul (4) cu următorul cuprins: 
„(4) În termen de 2 ani se va constitui 
un Registru Național al 
producătorilor, spațiu virtual ce va 
prelua toate funcțiile atestatului de 
producător.” 
 
Dep.Claudiu-Adrian Prisnel – USR 
 

Motivația susținerii: 
__________ 

 
Motivația respingerii:  
Atestatul de producător este 
solicitat și primit de către 
producătorul agricol persoană fizică 
care este folosit la activitatea de 
comercializare. 

Camera  
Deputaților  

2.   
 
Art.13. - (2) Procentul de alocare a 
spațiilor de vânzare prevăzute la alin.(1) 
este de minimum 40% din totalul spațiilor 
de vânzare existente, temporar, în situația 
nesolicitării și neocupării structurilor de 
vânzare de către producători, acestea pot 
fi alocate și comercianților, urmând să fie 
eliberate la solicitarea unui producător 
agricol în termen de 24 de ore.” 
 

2. La articolul 13 alineatul (2) va avea 
următorul cuprins:  
„(2) Procentul de alocare a spațiilor de 
vânzare prevăzute la alin.(1) este de 
minimum 40% din totalul spațiilor de 
vânzare existente, comasat; temporar, 
în situația nesolicitării și neocupării 
structurilor de vânzare de către 
producători, acestea pot fi alocate și 
comercianților, urmând să fie eliberate 
la solicitarea unui producător agricol în 
termen de 24 de ore.” 
 
Dep.Claudiu-Adrian Prisnel – USR 
 

Motivația susținerii: 
__________ 

 
Motivația respingerii: 
Nu este necesară sintagma 
”comasat” care poate crea confuzii. 

Camera  
Deputaților 
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3.   
 
 
 

__________ 
 

3. La articolul 7 se introduce 
alineatul (3) care va avea următorul 
cuprins:  
„(3) Pentru cumpărător, fila din 
carnetul de comercializare, va putea 
fi folosit la certificarea originii mărfii 
achiziționate.” 
 
 
Dep.Claudiu-Adrian Prisnel – USR 
 

Motivația susținerii: 
__________ 

 
Motivația respingerii: 
O filă din carnetul de 
comercializare nu poate fi folosită 
drept certificare a originii mărfii. 

Camera  
Deputaților  

 
 
 
 

            PREȘEDINTE,         PREȘEDINTE, 
 

    Iulian Iancu             Alexandru Stănescu 
 
 
 
 
 
SECRETAR,           SECRETAR 
 

        Roxana Mînzatu                    Dan Ciocan 
 
 

 
Consilier parlamentari, Isabela Patricia Robe           Consilier parlamentar, Anton Păștinaru 


