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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
                    București, 21.03.2023 

                   Nr.4c-3/27/2023 
      
 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
producătorii agricoli de legume - fructe şi cartofi 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 

sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice care sunt sesizate în fond, cu 

proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de 

legume - fructe şi cartofi, transmis cu adresa nr. P.L.x. 8/2023 din 01 februarie 2023, înregistrat 

la comisie sub nr.4c-3/27/2023 din 02 februarie 2023. 

  Consiliul Concurenței, prin adresa RG/16131/22.11.2022, menționează faptul că 

autoritatea abilitată să analizeze conformitatea propunerii legislative cu reglementările europene 

în vigoare, aplicabile ajutoarelor de stat în domeniul agriculturii, este Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, în calitatea sa de autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia 

Europeană şi România în acest domeniu. 

               Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.7157/15.11.2022 a avizat favorabil 

prezentul proiect de act normativ. 

   Consiliul legislativ, cu avizul cu avizul nr.1269/18.11.2022, a avizat favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

                        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 21 decembrie 2022. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor 

de stat pentru producătorii agricoli de legume, fructe şi cartofi, pentru o perioadă de trei ani. 

Schema propune acordarea de sprijin sub formă de grant, pe o perioadă de 3 ani, în valoare de 

100.000 euro anual, în cazul persoanelor juridice şi a persoanelor fizice înregistrate fiscal, 

respectiv 300.000 euro anual în cazul cooperativelor pentru susţinerea activităţilor de sortare, 

ambalare, etichetare şi transport desfăşurate de producătorii agricoli de legume-fructe şi cartofi. 

                       Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 20 martie 2023. 
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           În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind instituirea unei scheme de 

ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume - fructe şi cartofi cu amendamente admise 

prevăzute în anexa nr.1 și amendamente respinse prevăzute în anexa nr.2, anexe care fac parte 

integrantă din prezentul aviz. 

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, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Narcis Ionel Rebedea 
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Anexa nr.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente adimse/autor Motivare 

1.  Lege 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru producătorii agricolide legume - fructe şi 

cartofi 

Nemodificat  

2.  Art.l.- Prezenta lege instituie o schemă de ajutor de 
stat cu caracter temporar pentru susţinerea 
activităţilor de sortare, ambalare, etichetare şi 
transport pentru producătorii de legume - fructe şi 
cartofi, denumită în continuare Schemă. 

Nemodificat  

3.  Art.2.- Schema se aplică cu respectarea prevederilor 
cuprinse în Orientările Uniunii Europene privind 
ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi 
în zonele rurale pentru perioada 2023-2027 şi va 
intra în vigoare de la data aprobării de către Comisia 
Europeană. 

Nemodificat  

4.  Art.3.- Schema se aplică pe întreg teritoriul 
României. 

Nemodificat  

5.  Art.4.- În sensul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a)schemă de ajutor - orice act pe baza căruia, fară să 
mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare 
suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale 
întreprinderilor, precum şi orice act pe baza căruia 
pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un 

Nemodificat 
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proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi; 
b)întreprindere - orice entitate care desfăşoară o 
activitate economică, indiferent de forma 
saajuridică, potrivit art. 1 din anexa I la 
Regulamentul (UE) nr.702/2014 al Comisiei 
dîn&Z5 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi. 
fosestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu 
piaţa internă, în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) producător de legume-fructe şi cartofi - persoană 
juridică, persoană fizică înregistrată fiscal conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, cu modificările şi completările ulterioare, 
cooperativă conform Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Legii societăţilor nr.31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, grup/organizaţie de producători, care 
produc şi comercializează legume-fructe şi/sau 
cartofi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Art.5.- (1) Schema se acordă solicitanţilor care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a)să fie persoană juridică, persoană fizică 
înregistrată fiscal conform prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.44/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, cooperativă conform 
Legii nr.566/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Legii nr.31/1990, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, 

(1) Nemodificat 
 
a) Nemodificat 
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grup/organizaţie de producători, după caz; 
b)să deţină şi să exploateze suprafeţe cultivate cu 
legume, cartofi, fructe, plantaţii de pomi fructiferi, 
plantaţii de arbuşti şi/sau semiarbuşti fructiferi, 
plantaţii cu struguri de masă destinaţi consumului 
uman; 
c)să comercializeze legume, cartofi şi/sau fructe; 
d)suprafaţa minimă destinată cultivării în spaţii 
protejate să fie de 500 mp; 
e)să prezinte dovada lipsei datoriilor la bugetul de 
stat; 
 
 
 
 
 
 
f)să facă dovada prin documente justificative că 
valoarea producţiei comercializate în trimestrul 
pentru care se solicită ajutorul a fost de minimum 
1.000 euro; 
g)să nu se afle în reorganizare, lichidare sau 
faliment la data accesării ajutorului de stat fară a fi 
emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti 
de constatare a falimentului până la data sus 
menţionată. 

 
b) Nemodificat 
 
 
 
 
c) Nemodificat 
d) Nemodificat 
 
e) să nu înregistreze obligații fiscale restante și alte 
obligații bugetare administrate de organul fiscal 
central, definit potrivit art.1, pct.31 din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Autor: Comisia pentru indusrii și servicii 
 
f) Nemodificat 
 
 
 
g) Nemodificat 
 

7.  Art.6.- Sumele acordate cu titlu de ajutor de stat în 
condiţiile prezentei legi nu sunt supuse executării 
silite prin poprire în cazul în care împotriva 
beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de 
executare silită 

Nemodificat 
 

 

8.  Art.7.- Ajutorul de stat instituit prin prezenta 
schemă se acordă pe o perioadă de 3 ani 

Nemodificat 
 

 

9.  Art.8.- Valoarea ajutorului de stat reprezintă 20% Nemodificat  
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din valoarea producţiei comercializate şi se acordă 
în tranşe trimestriale, dar nu poate depăşi anual 
100.000 de euro în cazul persoanelor juridice şi 
persoanelor fizice înregistrate fiscal conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv 300.000 de euro în cazul 
cooperativelor şi grupurilor/organizaţiilor de 
producători. 

 

10.  Art.9.- Fondurile necesare schemei instituită prin 
prezenta lege se asigură din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

Nemodificat 
 

 

11.  Art.10.“ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale este responsabil pentru implementarea 
prevederilor prezentei legi. 

Nemodificat 
 

 

12.  Art.11.- Ajutorul de stat prevăzut la art.l poate fî 
cumulat cu alte forme de sprijin acordate în 
conformitate cu legislaţia europenă şi naţională în 
vigoare. 

Nemodificat 
 

 

13.  Art.12.- Cererea de plată pentru acordarea 
ajutorului de stat se depune la sediul centrelor 
judeţene/municipiului Bucureşti ale Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie în Agricultură. 

Nemodificat 
 

 

14.  Art.13.- În termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Guvernul va 
aproba, prin hotărâre, normele metodologice de 
aplicare a prevederilor prezentei legi 

Nemodificat 
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Anexa nr.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/autor Motivarea 
susținerii/motivarea 

respingerii 

Cameră Decizionlă 

1.  La art. 4, se adaugă litera d) 
ce are următorul conținut, 
după cum urmează: 
d) spații protejate – spații 
special amenajate ce au ca 
scop protejarea culturilor de 
legume și fructe prin diferite 
mecanisme și construite din 
diferite materiale, precum: 
sere, solarii, tunele de 
protecție etc. 
Autor: deputat USR Viorel 
Băltărețu 

 
Motivarea susținerii 
Definirea spațiilor 
protejate este necesară 
având în vedere folosirea 
termenului în contextul 
prezentei legi la art. 5 
pct. d) 
Motivarea respingerii 
Respins prin vot 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera Deputaților 

 
2. 

Art.5.- (1) Schema se acordă solicitanţilor 
care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii: 
 
b)să deţină şi să exploateze suprafeţe 
cultivate cu legume, cartofi, fructe, plantaţii 
de pomi fructiferi, plantaţii de arbuşti şi/sau 

Art. 5 alin. 1 punctele b), d) și 
f) se modifică și vor avea 
următorul cuprins, după cum 
urmează: 
b) să deţină şi să exploateze 
suprafeţe cultivate cu legume, 
cartofi, fructe, plantaţii de pomi 

 
 
 
Motivarea susținerii 
Precizarea este necesară 
pentru a clarifica faptul 
că solicitanții schemei 

Camera Deputaților 
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semiarbuşti fructiferi, plantaţii cu struguri de 
masă destinaţi consumului uman; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)suprafaţa minimă destinată cultivării în 
spaţii protejate să fie de 500 mp; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fructiferi, plantaţii de arbuşti 
şi/sau semiarbuşti fructiferi 
și/sau plantaţii cu struguri de 
masă destinaţi consumului 
uman; 
 
 
 
 
 
 
Pct. d) al art. 5 alin. 1 se 
elimină. 
d) suprafaţa minimă destinată 
cultivării în spaţii protejate să 
fie de 500 mp; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) în cazul legumicultorilor, 
suprafaţa minimă destinată 
cultivării în spaţii protejate să 
fie de 500 mp; 
Autor: deputat USR Viorel 
Băltărețu 
 
 
 

pot sa dețină și să 
exploateze suprafețe 
cultivate cu toate sau 
oricare dintre tipurile de 
culturi enumerate la 
punctul b), iar nu 
obligatoriu cu toate 
acestea cumulate. 
Motivarea respingerii 
Respins prin vot 
 
Motivarea susținerii 
Considerăm ca 
impunerea unei suprafețe 
minime protejate 
restricționează în mod 
nejustificat accesul la 
această schemă de ajutor 
pentru producătorii care 
nu dețin și nu sunt 
obligați să dețină aceste 
spații protejate 
Motivarea respingerii 
Respins prin vot 
 
Motivarea susținerii 
În cazul în care 
eliminarea totala a 
punctului d) nu este 
considerată oportună, 
propunerea este ca, cel 
puțin în cazul 
producatorilor de legume 
sa fie eliminată această 
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f)să facă dovada prin documente 
justificative că valoarea producţiei 
comercializate în trimestrul pentru care se 
solicită ajutorul a fost de minimum 1.000 
euro; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) să facă dovada prin 
documente justificative că 
valoarea producţiei 
comercializate în trimestrul 
pentru care se solicită ajutorul 
a fost de minimum 1.000 euro; 
pentru îndeplinirea acestei 
condiții, valoarea producţiei 
comercializate trebuie să 
corespundă cu producția 
declarată la Agenţia de Plăţi 

condiție, având în vedere 
faptul că aceștia ar fi cei 
mai afectați de 
necesitatea îndeplinirii 
acestei condiții, având în 
vedere faptul că aceștia 
își pot desfăsura 
activitatea de producție 
în lipsa deținerii unor 
spații protejate și mare 
parte din această 
categorie de producători 
nu dețin astfel de spații. 
Or, costurile construirii 
unor spații protejate ar 
nu s-ar justifica, având în 
vedere valoarea schemei 
de care ar putea 
beneficia conform 
prezentului program.    
Motivarea respingerii 
Respins prin vot 
 
Motivarea susținerii 
Considerăm că, având în 
vedere că Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie în 
Agricultură deține toate 
informațiile pentru o 
verificare incrucișată a 
informațiilor privind 
valoarea producției 
comercializate declarate 
în cererea aferentă 
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şi Intervenţie în Agricultură, 
raportată la suprafața de 
teren deținută și declarată de 
producător. 
Autor: deputat USR Viorel 
Băltărețu 

schemei reglementate 
prin prezenta lege, 
precum și a producției 
efective pe care 
solicitantul o poate 
obține, raportat la 
suprafața de teren 
deținută și declarată la 
autoritate. Credem ca 
verificarea conformității 
acestor informații este 
necesară pentru a evita 
situațiile în care 
producătorii depun 
documente justificative 
pentru o valoare ce 
depășește capacitatea lor 
de producție, beneficiind 
astfel de schema de 
ajutor pentru sume mai 
mari decât valoarea care 
li se cuvine, dintr-o 
scapare a textului de 
lege. 
Motivarea respingerii 
Respins prin vot 
 

 
 
 
 
 
 
 


