
EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
LEGE privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei 
actuale

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
1/1999 privind regimul stării de asediu si regimul stării de urgenta, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere situaţia 
conflictuală actuală, experienţa României din timpul pandemiei 
generată de COVID-19, precum şi situaţiile de urgenţă de sănătate publică 
internaţionale previzionate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru 
perioada următoare, coroborat cu responsabilităţile şi sarcinile obligatorii, 
atât pentru autorităţile administraţiei publice, cât şi pentru agenţii 
economici, este necesar a se cunoaşte stocurile de produse agricole de 
importanţă vitală pentru populaţie pe timpul unei situaţii de criză, 
conflictuale sau de urgenţă.

Ţinând cont de difîcultăţile preconizate ca urmare a escaladării 
situaţiei conflictuale existente în prezent si a destabilizării preţurilor 
la produsele agroalimentare, precum şi la perturbarea lanţurilor de 
aprovizionare, se impune instituirea, în cel mai scurt timp, a unui 
cadru legislativ menit să asigure informaţiile necesare privind 
cantităţile produselor agricole şi alimentare existente pe teritoriul 
României, pentru reducerea impactului negativ asupra securităţii 
alimentare în timpul unei situaţii de criză.

Prevederile prezentei legi vin în sprijinul contracarării eventualelor 
perturbări pe piaţa agroalimentară generate în urma unei posibile 
noi situaţii conflictuale, de criză sau de urgenţă.

Instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal şi a unor mecanisme 
de centralizare şi cunoaştere operativă permanentă a stocurilor de produse 
agricole, va asigura, în mod unitar şi profesionist, securitatea alimentară, 
apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, pe timpul producerii unor situaţii de 
urgenţă, generate de tipul de risc epidemii şi/sau conflicte şi alte 
evenimente generatoare de victime multiple, putând permite restabilirea 
rapidă a stării de normalitate.

Luând în considerare aspectele sus menţionate, este necesară luarea 
unor măsuri pentru a preîntâmpina eventualele efecte negative în
ceea ce priveşte asigurarea populaţiei cu produse agroalimentare şi 
materii prime pentru industria alimentară.

Totodată trebuie avut în vedere că lipsa unor informaţii privind cantităţile 
de produse agricole existente pe teritoriul României ar putea conduce la 
un dezechilibru între cerere şi ofertă.



Pentru a garanta interesele tuturor producătorilor, depozitarilor, 
procesatorilor şi comercianţilor din sectorul agricol, în vederea asigurării 
trasabilităţii şi pentru a evita orice situaţii incerte în ceea ce priveşte 
asigurarea stocurilor necesare pentru aprovizionarea cu materie primă a 
procesatorilor din industria alimentară şi satisfacerea nevoilor 
consumatorilor cu produse agroalimentare, se impune instituirea unui 
cadru legal în vederea obţinerii de informaţii exacte şi complete privind 
stocurile de produse agricole din depozite.

Luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim 
de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile asupra capabilităţii de 
producţie, procesare, stocare a produselor agricole şi, implicit, asupra 
securităţii alimentare a populaţiei României, coroborat cu faptul că 
elementele menţionate anterior vizează interesul public general şi 
definesc un context care nu putea fi previzionat şi care constituie o situaţie 
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune 
adoptarea de măsuri imediate pe cale de lege pentru a se asigura o 
monitorizare şi o evidenţă corespunzătoare a stocurilor de produse 
agricole.

2. Schimbări preconizate Prezenta lege stabileşte:
- modalitatea de raportare a stocurilor la produsele agricole de către 
producătorii agricoli, depozitarii şi procesatorii la nivel naţional;
- că produsele agricole pentru care partenerii din sectorul agricol au 
obligaţia furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor, precum şi 
metodologia de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de 
evidenţă a stocurilor de produse agricole se stabilesc prin ordin de către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din lista produselor 
agricole prevăzute în Anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene;
- că măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producţie 
agricolă, depozitare şi procesare a produselor agricole şi că sunt 
obligatorii pentru toţi producătorii agricoli, depozitarii şi procesatorii din 
aceste domenii;
- furnizarea de date statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole, 
se realizează bilunar sau ori de câte ori Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale consideră că este necesar, către Centrul operativ 
pentru situaţii de urgenţă din cadrul ministerului, prin direcţiile pentru 
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
- instituţia responsabilă cu aplicarea măsurilor de centralizare a stocurilor 
de produse agricole este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- verificarea şi controlul stocurilor se realizează de persoane împuternicite 
de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de alte instituţii 
cu atribuţii în domeniu, conform competenţelor legale;
- nerespectarea obligaţiei de a furniza date statistice de evidenţă a 
stocurilor de produse agricole constituie contravenţe şi se sancţionează cu 
amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

3. Alte informaţii (**) Nu este cazul

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic ai proiectului de act normativ



1. Impactul 
macroeconomic

Contracararea efectelor negative ale unor situaţii excepţionale, de 
criză, conflictuale sau de urgenţă.
Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare.
Menţinerea afacerilor în mediul rural.
Informaţiile privind cantităţile de produse agricole existente pe teritoriul 
României conduc la menţinerea unui echilibru între cerere şi ofertă.

Ih Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor 
de stat

Nu este cazul

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Garantarea intereselor tuturor producătorilor, depozitarilor, 
procesatorilor şi comercianţilor din sectoml agricol, asigurarea 
trasabilităţii şi evitarea oricărei situaţii incerte în ceea ce priveşte 
asigurarea stocurilor necesare pentru aprovizionarea cu materie primă a 
procesatorilor din industria alimentară şi satisfacerea nevoilor 
consumatorilor cu produse agroalimentare.

Impactul asupra 
sarcinilor administrative Nu este cazul

2^. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii

Nu este cazul

Continuarea activităţilor agricole în vederea asigurării hranei, a materiilor 
prime pentru industria alimentară şi menţinerea locurilor de muncă,
inclusiv în situaţii de criză, conflictuale sau de urgenţă.

3. Impactul social

4. Impactul asupra 
mediului (***) Nu este cazul

5. Alte informaţii Nu este cazul

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Nu este cazul
- mii lei -

Anul
curent

Următorii 
4 ani

Media pe 
5 ani

Indicatori

1 2 3 4 5 6 7
'l. Modificări ale
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:



(i) contribuţii de
asigurări
2. Modificări ale 
'cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
(iii) active nefinanciare
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
j4. Propuneri pentru 
(acoperirea creşterii 
icheltuielilor bugetare
[5. Propuneri pentru a 
îcompensa reducerea 
;veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea 
modificărilor 
veniturilor si/sau 
cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a S-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii.

Hotărîre de Guvern elaborată de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru stabilirea normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor prezentei legi 



Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice

Nu este cazul

2, Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi 
comunitare------------ ---------- -

Nu este cazul

3.Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informaţii Nu este cazul

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate
2.Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a 
modului în care 
activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul 
proiectului de act normativ

Nu este cazul

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative

Nu este cazul

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consUiilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului 
nr.750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale

Nu este cazul

permanente



5. Informaţii privind avizarea de 
către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ.

6. Alte informaţii Nu este cazul

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 
de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

2.Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Alte informaţii Nu este cazul
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare 
a proiectului de act normativ de 
către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi /sau locale - 
înfiinţarea unor noi organisme 
sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente

Proiectul de act normativ se implementează de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru 
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

2. Alte informaţii Nu este cazul

Pentru iniţiatori,
Emil - Florian Dumitru, utat PNL

Im
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Propunerii legislative

privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole
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