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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra 
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, trimis spre 
examinare pe fond, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, cu adresa 
nr.PLx.356 din 20 septembrie 2016. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
   

 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE,  
 
                          Iulian Iancu             Ioan Munteanu 

 
 

 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Bucureşti, 08.06.2017 
Nr. 4c-3/364/2016 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 
Bucureşti, 23.05.2017 
Nr. 4c-4/283 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

R A P O R T  C O M U N   S U P L I M E N T A R  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au 
fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii senatori UDMR 
Klarik Laszlo Attila, Laszlo Attila, Pataki Csaba, Tanczos Barna, Vegh Alexandru şi domnul deputat UDMR Korodi Attila, transmis 
cu adresa nr.P.L.x. 356 din 20 septembrie 2016, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/364 din 21 septembrie 
2016. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.253/23.03.2016, avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul, prin actul nr.689/DPSG/07.04.2016, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
  Senatul,în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în  şedinţa din 13 septembrie 2016. 

 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Bucureşti, 08.06.2017 
Nr. 4c-3/364/2016 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
Bucureşti, 23.05.2017 
Nr. 4c-4/283 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=85&leg=2012&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=86&leg=2012&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=123&leg=2012&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=155&leg=2012&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=170&leg=2012&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=192&leg=2012&cam=2
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  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu avizele 
nr.PLx.356/2016 din 27 septembrie 2016, respectiv nr.4c-6/378 din 4 octombrie 2016, au avizat favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, propunându-se ca atestatul de producător să fie emis pe o perioadă de 5 ani şi să 
fie avizat, anual, de primarul comunei. De asemenea, se propune ca şi carnetul de comercializare să fie emis tot pentru o perioadă de 
5 ani. 
  În conformitate cu art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi 
servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 25 octombrie 2016, iar Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice în şedinţa din 5 ianuarie 2017. 
  În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, din următoarele considerente:  

- atestatele şi carnetele de comercializare, trebuie să aibă valabilitate mai lungă, trebuie simplificată procedura şi astfel 
este redus efortul financiar al fermierilor; 

- nu au fost prevăzute soluţii pentru toate situaţiile tranzitorii determinate de intrarea în vigoare a noii reglementări (de 
exemplu situaţia atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare deja eliberate sau pentru care procedura de eliberare este 
în curs de desfăşurare). 
  La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 18 deputaţi membri ai 
comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi 24 deputaţi 
din totalul de 24 deputaţi membri ai comisiei. 
  La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale domnul Daniel Velicu – director. 
 

* 
* * 
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În şedinţa din data de 18 aprilie 2017, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în 
fond, transmis cu adresa nr.P.L.x. 356/2016 din 18 aprilie 2017. 
  În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 7 iunie 2017, iar cei 
ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedinţa din 17 
mai 2017. 
  Guvernul, prin actul nr.136/DPSG/16.02.2017, nu susţine adoptarea iniţiativa legislativă. 
  În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu amendamente admise prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport. 
  La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, domnul Viorel Morărescu – director, iar la lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a participa din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş – secretar 
de stat. 
  La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 20 deputaţi membri ai 
comisiei, iar la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi 23 deputaţi din 24 
deputaţi membrii ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de lege este 
Camera Deputaţilor. 
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ANEXĂ 
 

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 şi completările 

ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE  
pentru modificarea Legii nr.145/2014 

pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţelor produselor din 

sectorul agricol  
 

Nemodificat  

2.   Articol unic. – Legea nr.145/20014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieţei produselor din sectorul agricol, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.794 din 31 
octombrie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 

Art.I. – Legea nr.145/20014 
pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.794 din 31 octombrie 
2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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0 1 2 3 4 

   Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 
 

 

3.   
 
Art.3 - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp3081030\0016648
1.HTML - #(2) Valabilitatea atestatului 
de producător este de un an de la data 
emiterii. Formularele tipărite şi 
aflate în stoc îşi menţin 
valabilitatea până la epuizarea 
stocului. 
(modificat prin Legea nr.87/2016) 
 

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Valabilitatea atestatului de producător 
este de cinci ani de la data emiterii. 
Atestatul de producător o filă distinctă 
pentru fiecare an, se completează anual 
cu datele din registrul agricol şi se 
vizează prin aplicarea ştampilei şi a 
semnăturii primarului comunei, 
oraşului, municipiului, sectorului 
municipiului Bucureşti, după caz.” 
 

Nemodificat 
 

 

4.   
 
 
Art.8. - C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp3081030\0016648
1.HTML - #C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp3081030\0016648
1.HTML - #(3) Carnetul de 

 2. La articolul 8, alineatele (3) şi (6) vor 
avea următorul cuprins: 
 
„(3) Carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol este 
valabil cinci ani se eliberează la cerere 
solicitantului de către primarul pe a cărui 
rază de competenţă se află 
terenul/ferma/gospodăria în care se obţin 

2. La articolul 8, alineatele (3) 
şi (6) vor avea următorul 
cuprins: 
„(3) Carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 
este valabil 5 ani şi se eliberează 
la cerere solicitantului de către 
primarul pe a cărui rază de 
competenţă se află 

 
 
 
Pentru 
claritatea 
textului. 
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0 1 2 3 4 
comercializare a produselor din 
sectorul agricol se eliberează la cerere 
solicitantului de către primarul pe a 
cărui rază de competenţă se află 
terenul/ferma/gospodăria în care se 
obţin produsele estimate a fi destinate 
comercializării, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data solicitării, după 
verificarea existenţei atestatului de 
producător şi după verificarea faptică 
în teren a existenţei 
produsului/produselor supuse 
comercializării. 
 
 

____________ 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp3081030\0016648
1.HTML - #(6) Prima filă din carnetul 
de comercializare a produselor din 
sectorul agricol, care conţine datele 
privind identitatea producătorului 
agricol ca titular şi, după caz, a 
soţului/soţiei, rudelor/afinilor de 
gradul I, informaţiile privind 
suprafeţele cultivate şi structurile 

produsele estimate a fi destinate 
comercializării, în termen de cinci zile 
lucrătoare de la data solicitării, după 
verificarea existenţei atestatului de 
producător şi după verificarea faptică în 
teren a existenţei produsului/produselor 
supuse comercializării. 
 
 
 

____________ 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp3081030\00166481.HT
ML - #(6) Carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol conţine 
cinci file, câte una pentru fiecare an de 
valabilitate. Filele se completează cu 
datele privind identitatea producătorului 
agricol ca titular şi, după caz, a 
soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I, 
informaţiile din fiecare an de valabilitate 
privind suprafeţele cultivate şi structurile 
corespunzătoare pe specii de legume, pomi 
fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, 
viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri 
de masă, alte culturi, respectiv pe specii de 

terenul/ferma/gospodăria în care 
se obţin produsele estimate a fi 
destinate comercializării, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
data solicitării, după verificarea 
existenţei atestatului de 
producător şi după verificarea 
faptică în teren a existenţei 
produsului/produselor supuse 
comercializării. 

____________ 
C:\Users\Documents and 
Settings\isabela.robe\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp3081030\001
66481.HTML - #(6) Carnetul de 
comercializare a produselor din 
sectorul agricol conţine 5 file, 
câte una pentru fiecare an de 
valabilitate. Filele se 
completează cu datele privind 
identitatea producătorului agricol 
ca titular şi, după caz, a 
soţului/soţiei, rudelor/afinilor de 
gradul I, informaţiile din fiecare 
an de valabilitate privind 
suprafeţele cultivate şi structurile 
corespunzătoare pe specii de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corectură 
necesară. 
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0 1 2 3 4 
corespunzătoare pe specii de legume, 
pomi fructiferi, cartof, cereale, 
oleaginoase, viţă-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 de art.72 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi producţiile 
estimate a fi destinate comercializării, 
este semnată de primar şi rămâne 
nedetaşabilă la carnet. 
 

animale, care să reflecte grupele de 
produse vegetale/grupele de animale 
stabilite de art.72 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi producţiile estimate a fi 
destinate comercializării, este semnată de 
primar şi rămâne nedetaşabilă la carnet.” 
 

legume, pomi fructiferi, cartof, 
cereale, oleaginoase, viţă-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 de art.105 alin.(2) din 
Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi producţiile estimate a fi 
destinate comercializării, este 
semnată de primar şi rămâne 
nedetaşabilă la carnet.” 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

5.    Art.II. – Prevederile art.3 
alin.(2) şi art.8 alin.(3) şi (6) din 
Legea nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor 

Pentru 
stabilirea unui 
termen de 
schimbare a 
atestatului şi a 
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0 1 2 3 4 
din sectorul agricol, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, astfel cum au fost 
modificate prin prezenta lege, se 
aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2018.  
 
Dep.Csaba-Istvan Sebestyen – 
UDMR 
Dep.Nicolae Giugea – PNL 
 

carnetului de 
comercializare 
 
 
 

6.    Art.III. – (1) Atestatele de 
producător eliberate până la data 
de 1 ianuarie 2018 în baza 
Ordinului nr.1846/2408/2014 al 
viceprim-ministrului, ministrul 
agriculturii şi dezvoltării rurale, 
şi al viceprim-ministrului; 
ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, privind 
punerea în aplicare a 
prevederilor art.5 alin.(1) din 
Legea nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol, cu 
modificările ulterioare, sunt 

Precizare 
necesară 
pentru 
stabilirea 
valabilităţii 
atestatului de 
producător şi 
carnetelor de 
comercializare 
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0 1 2 3 4 
valabile până la expirare. 
(2) Carnetele de comercializare 
eliberate până la data de 1 
ianuarie 2018 în baza Ordinului 
nr.20/208/2015 al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale 
şi al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice privind punerea în 
aplicare a prevederilor art.9 
alin.(1) din Legea nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sunt valabile până la 
expirare. 
 
Dep. Bende Sandor – UDMR. 
 

7.    Art.IV. - În termen de 30 de zile 
de la publicarea legii în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, se modifică potrivit 
prevederilor prezentei legi: 
a) Ordinul nr.1846/2408/2014 al 
viceprim-ministrului, ministrul 

Necesitatea 
modificării 
ordinelor 
datorită 
modificărilor 
modelor 
atestatelor de 
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0 1 2 3 4 
agriculturii şi dezvoltării rurale, 
şi al viceprim-ministrului; 
ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, privind 
punerea în aplicare a 
prevederilor art.5 alin.(1) din 
Legea nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.881 din 4 decembrie 
2014, cu modificările ulterioare; 
b) Ordinul nr.20/208/2015 al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale şi al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice privind 
punerea în aplicare a 
prevederilor art.9 alin.(1) din 
Legea nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.70 din 27 ianuarie 
2015, cu modificările şi 

producător şi 
carnetelor de 
comercializare 
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0 1 2 3 4 
completările ulterioare. 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu           Ioan Munteanu 
 
 
 
 
SECRETAR,           SECRETAR, 
 

      Adnagi Slavoliub                      Dan Ciocan 
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Consilier parlamentar,  Isabela Patricia Robe            Şef serviciu consilier parlamentar, Anton Păştinau 
               Consilier parlamentar, Gabriela Amalia Ciurea 
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