
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

   
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                           Bucureşti,24.09.2008     
                         Nr.24/337 

 
 RAPORT   

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, transmis cu adresa nr.P.L. x 491 din 8 septembrie 2008 şi 
înregistrat cu nr.24/297/09.09.2008. 

 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa 

Produselor Agricole şi Alimentare, avându-se în vedere crearea şi actualizarea unei evidenţe unitare cu privire la piaţa produselor 
agricole şi alimentare.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor 
art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul  István Töke  - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările Comisiei  au fost prezenţi  21 de deputaţi, din totalul de 21 de deputaţi membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei  a fost adoptat în unanimitate,  în şedinţa din 23 septembrie 2008. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 iunie 2008. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări  a proiectului de lege.  
 



0 1 2 3 4 

 

 2 

Amendamente admise 
 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2008  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.   L E G E  
pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 

67/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului 

Informaţional pentru Piaţa 
Produselor Agricole şi 

Alimentare 

Nemodificat   

2.   ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 67 din 28 mai 
2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului 
Informaţional pentru Piaţa 
Produselor Agricole şi 
Alimentare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.414 din 3 iunie 2008. 

ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
67 din 28 mai 2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului 
Informaţional pentru Piaţa Produselor 
Agricole şi Alimentare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.414 din 3 iunie 2008, cu 
următoarea modificare: 

 

3.  Titlul ordonanţei: 
ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ  
privind organizarea şi 

funcţionarea Sistemului 

______________ 

Nemodificat   
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Informaţional pentru Piaţa 
Produselor Agricole şi 

Alimentare 
4.  Art.1. – Se aprobă înfiinţarea 

Sistemului Informaţional pentru 
Piaţa Produselor Agricole şi 
Alimentare, denumit în 
continuare SIPPAA, în scopul 
colectării, prelucrării, 
interpretării şi raportării de date 
şi informaţii privind piaţa 
produselor agricole şi 
alimentare.  

 

Art.1. - Nemodificat   

5.  Art.2. – (1) Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale reprezintă autoritatea 
publică centrală responsabilă cu 
organizarea, implementarea şi 
funcţionarea SIPPAA. 
(2) În vederea stabilirii 
metodelor şi tehnicilor de 
colectare, procesare şi 
diseminare a datelor statistice 
care fac obiectul SIPPAA, 
Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale se consultă 
cu Institutul Naţional de 
Statistică, în calitatea sa de 
coordonator al statisticii oficiale 

 

Art.2. - Nemodificat   
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din România. 
(3) Metodologiile de colectare, 
prelucrare, interpretare şi 
difuzare a datelor statistice din 
cadrul anchetelor statistice ce 
fac obiectul SIPPAA sunt 
transmise Institutului Naţional 
de Statistică, în vederea avizării 
acestora, şi se aprobă prin ordin 
al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 

6.  Art.3. – Implementarea şi 
funcţionarea SIPPAA se 
realizează prin următoarele 
măsuri: 
a) măsuri de strategie, prin care 
se stabilesc produsele sau 
grupele de produse care se 
includ în studiile de piaţă, 
pieţele  reprezentative şi 
categoriile de operatori 
economici, organizaţiile 
profesionale, patronale, 
organizaţiile interprofesionale 
care furnizează informaţiile, 
categoriile de preţuri care se 
înregistrează; 
b) măsuri de reglementare şi 
administrative, prin care se 

 

Art.3. - Nemodificat   
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asigură metodologia de 
colectare a datelor, sistemul de 
raportare, transfer şi procesare a 
datelor, resurselor umane 
necesare, cerinţele privind 
instituirea personalului care 
asigură colectare datelor, 
cerinţele tehnice 
informaţionale, costurile 
informaţionale.  

7.  Art.4. – (1) Colectarea şi 
verificarea informaţiilor 
primare privind piaţa 
produselor agricole şi 
alimentare se realizează de către 
Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale, direct sau 
prin intermediul direcţiilor 
pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, după caz. 
(2) Centralizarea, procesarea, 
analizarea şi diseminarea 
informaţiilor privind piaţa 
produselor agricole şi 
alimentare se realizează de către 
Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale. 
 

 

Art.4. - Nemodificat   
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8.  Art.5. – (1) În înţelesul 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
unităţi de raportare sunt 
operatorii economici, Comisia 
de clasificare a carcaselor de 
porcine, bovine şi ovine, 
organizaţiile profesionale, 
patronale şi interprofesionale şi 
alte autorităţi, după caz. 
(2)  Unităţile de raportare au 
obligaţia de a raporta datele şi 
informaţiile care fac obiectul 
SIPPAA, la termenele şi în 
forma solicitată, către 
personalul administraţiei 
publice prevăzute la art.4 
alin.(1). 

 

Art.5. - Nemodificat   

9.  Art.6. – Ministerul Agriculturii  
şi Dezvoltării Rurale asigură 
confidenţialitatea datelor şi 
informaţiilor individuale, prin 
adoptarea de măsuri 
administrative, organizatorice şi 
tehnice de protejare, prevenire a 
accesului, difuzării, înstrăinării 
şi distrugerii neautorizate a 
acestora. 
 
 

 

Art.6. - Nemodificat   
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10.   
 
Art.7. - (1) Declararea de către 
unităţile de raportare de date şi 
informaţii neconforme  cu 
realitatea, refuzul de declarare, 
refuzul de a prezenta 
persoanelor împuternicite din 
cadrul Ministerului Agriculturii  
şi Dezvoltării Rurale 
documentele şi evidenţele 
necesare în vederea verificării 
realităţii datelor şi informaţiilor 
de piaţă, nedeclararea la 
termenele stabilite şi în forma 
solicitată a datelor şi 
informaţiilor care fac obiectul 
SIPPAA, precum şi divulgarea 
de date confidenţiale referitoare 
la operatorii economici 
furnizori de informaţii de piaţă 
constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 
10.000 lei la 50.000 lei.   
(2) Constatarea contravenţiilor 
prevăzute la alin.(1) şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către 
reprezentanţii împuterniciţi ai 
Ministerului Agriculturii  şi 

 

La articolul 7, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.7. - (1) Declararea de către 
unităţile de raportare de date şi 
informaţii neconforme  cu realitatea, 
refuzul de declarare, refuzul de a 
prezenta persoanelor împuternicite din 
cadrul Ministerului Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale documentele şi 
evidenţele necesare în vederea 
verificării realităţii datelor şi 
informaţiilor de piaţă, nedeclararea la 
termenele stabilite şi în forma 
solicitată a datelor şi informaţiilor 
care fac obiectul SIPPAA constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. 
Divulgarea de date confidenţiale 
referitoare la operatorii economici 
furnizori de informaţii de piaţă 
constituie infracţiune şi se 
sancţionează conform prevederilor 
Codului Penal.” 
 
Alin.(2) – Nemodificat  
 
 
 
 

 
 
Pentru a elimina 
discriminarea. 
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Dezvoltării Rurale, care au 
obligaţia de a verifica modul de 
respectare a prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
şi au dreptul să verifice la sediul 
unităţilor de raportare realitatea 
datelor comunicate. 
(3) Contravenţiilor prevăzute la 
alin.(1) le sunt aplicabile şi 
dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.   

 
 
 
 
 
 
 
Alin.(3) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
Deputat PSD: Ioan Munteanu  
Deputat PSD: Vasile Mocanu  

11.  Art.8. – Ministerul Agriculturii  
şi Dezvoltării Rurale asigură 
transmiterea informaţiilor de 
piaţă agricolă şi alimentară 
către serviciile corespondente 
ale Direcţiei Generale pentru 
Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală din cadrul Comisiei 
Europene, în conformitate cu 
prevederile regulamentelor 
comunitare în vigoare.  
 

 

Art.8. – Nemodificat   
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12.  Art.9. – Fondurile necesare 
pentru organizarea şi 
funcţionarea Sistemului 
Informaţional pentru Piaţa 
Produselor Agricole şi 
Alimentare se asigură anual din 
bugetul aprobat Ministerului 
Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale.   

 

Art.9. – Nemodificat   

13.  Art.10. – În termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale normele 
metodologice pentru aplicarea 
prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă.  

 

Art.10. – Nemodificat   

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 21 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 
 
 

PREŞEDINTE,          SECRETAR,    
Dr. Atilla KELEMEN                    Vasile MOCANU       

    
 
 
 
Consilier Anton Păştinaru 
Expert Florentin Oancea  
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