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producţie autohtonă
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Art.1.
Prin prezenta lege se reglementează conditiile de exercitare a activitătii
de achizitionare şi comercializare a produselor alimentare fabricate în
România, din materii prime româneşti.
Art.2
(1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelorjuridice de stat,
care desfăşoară relatii comerciale cu produse alimentare respectiv, în
primul rând, tuturor structurilor de stat care/prin care se asigură consum
colectiv (ca, de exemplu: unităti militare, spitale, cantine sociale, unităţi de
învătământ, penitenciare şi altele asimilate).
(2) In întelesul prezentei legi termenii şi expresiile de mai jos se definesc
după cum urmează:
1. produs alimentar - once substantă sau produs, indiferent dacă este
prelucrat, partial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod
rezonabil a fi ingerat de oameni,
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2. produs alimentar proaspăt - alimentul ce nu este conservat prin
tratament termic de congelare, deshidratare, afumare, sterilizare sau prin
once fel de tratament chimic;
3. produs alimentar congelat - alimentul care necesită temperaturi de
păstrare la minus 18 grade Celsius în interiorul produsului;
4. relaţii comerciale - activitatea de vânzare şi/sau cumpărare a
produselor alimentare;
6. furnizor - persoana fizică sau persoana juridică autorizată să
desfăşoare activităţi de creşterea sau cultivarea de produse agricole pe
teritoriul României, inclusiv recoltarea acestora, de asemenea creşterea,
mulsul şi deţinerea de animale în scopuri agricole, producţie, procesare
sau distribuţie a produselor alimentare autohtone, în vederea
comercializării acestora;
7. achizitor — structură finanţată de la bugetul de stat, cum sunt, fără a fi
limitative: unitati militare, spitale, cantine sociale, unităţi de învăţământ,
penitenciare şi altele asimilate acestora;
8. asociaţii de producători — reprezintă structuri asociative ale
producătorilor regionali ce fabrică sau produc materii prime sau produse,
asigură producţia planificată şi adaptată cererii pieţei, conform condiţiilor
de calitate şi cantitate;
9. antrepozit — structură de depozitare, recepţie , vânzare şi/sau
procesare a alimentelor, construită în conformitate cu normele legale
privind siguranţa şi securitatea produselor la o temperatura şi umiditate
controlată;
10. preţ de achiziţie — preţul calculat ca medie a preţurilor din perioada
similară a anului precedent;
11. standard — tehnici şi activităţi cu caracter opera(ional utilizate pentru
îndeplinirea condii3iilor de calitate şi siguranţă ale unui produs care conferă
acestuia aptitudinea de a satisface nevoile de consum şi a oferi o calitatea
uniformă a produselor.
Art.3.
(1) In vederea inventarierii tuturor producătorilor de alimente cât şi a
cantităţilor de legume, fructe, brânzeturi, carne, ce pot fi puse pe piata
naţională de catre producătorii naţionali, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, în calitate de autoritate emitentă de certificate si
atestate de producător, va comunica, în baza raportărilor asociaţiilor de
producători, cantităţile realizate în anul precedent, până la data de 1.03 a
fiecarui an, cantităţile reale de produse ce pot fi puse pe piaţă, în aşa fel
încât să se poată realiza centralizarea atât a producătorilor cât şi a
produselor alimentare şi nealimentare, la nivel naţional.
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(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) conduce la inventarierea necesarului
de depozite specifice şi la amplasarea acestora, la necesarul de transport
şi la centralizarea, în avans, a întregii cantităţi de produse.
Art4.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va întocmi lists producătorilor
care pot livra produse realizate exclusiv din materii prime româneşti.
Lista producătorilor se face publică pe site-ul ministerului.
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Art.5.
(1) În vederea unei colectări şi depozitări raţionale, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale vor
identifica antrepozite regionale disponibile, în locaţii ale unor foste entităţi
de stat cu specific în domeniu, sau vor asigura alte antrepozite regionale,
avându-se în vedere drumul cel mai scurt de la producator la aceste
depozite.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va înfiinţa, în subordinea sa,
prin hotărâre de guvern, o direcţie specializată, care
avea ca atribuţii
achiziţia de produse autohtone, la preţ de producător, produse ce vor fi
introduse în consumul întregii reţele de stat.
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Art.6.
(1) În vederea încurajării atât a producerii, cât şi desfacerii produselor
alimentare din producţie naţională, direcţia specializată, prevăzută la
art.5, în parteneriat cu asociaţiile de producători, se va asigura că
produsele excedentare vor fi depozitate în condiţii de siguraţă, va urmări
echilibrarea producţiei conform specificului zonal, necesarul, cât şi
consmul, pentru a regla, de la an la an, cantităţile de produse.
(2) Din antrepozitele regionale, în funcţie de sezonul de recoltare a
legumelor/fructelor, de producţia din zona respectivă, se vor face achiziţii,
la preţ de producător, de către toate unitatile de stat (unităţile militare,
spitale, cantine sociale, unitati de invatamant, penitenciare şi altele
asimilate acestora, ş.a.), prin ordonatorii de credite, la acestea având
aces şi alţi consumatori zonali, în funcţie de cantităţile disponibile.
(3) În cadrul antrepozitelor regionale se pot dezvolta şi structuri de
procesare, zonă pentru sacrificarea animalelor, de ambalare, cu
respecatrea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de siguranţă
aplicabile fiecărui tip de produs.
Art.7.
(1) Asociaţiile de producători la nivel naţional vor stabili standarde pentru
materiile prime, răsaduri, legume-fructe, produse lactate, mezeluri etc
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(2) Asociaţiilor de producători la nivel naţional le revine sarcina de a
optimiza costurile de producţie, de a stabili preţurile la producător şi de a
promova utilizarea practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi a
practicilor de gestiune a deşeurilor, astfel încât să nu existe un
dezechilibru al asigurării lor, iar producătorii să poată cultiva/fabrica
diversificat în vederea asigurării necesarului din fiecare produs, evitânduse risipa de alimente.
Art.8.
(1) Asociaţiile de producători zonali pot fi cooptaţi in structurile de
coordonare şi/sau gestionarea antrepozitelor zonale.
(2) Membrii asociaţiilor de producători zonali sunt obligaţi să aplice
reglementările adoptate de asociaţiile de producători la nivel naţional, Cu
privire la standardele de cultivare, producţiei şi protecţia mediului
înconjurător.
(3) Membrii asociaţiei de producători zonali trebuie să facă parte doar
dintr-o organizaţie de producători pentru comercializarea unuia sau mai
multor produse şi să comercializeze cea mai mare parte a producţiei,
conform prevederilor prezentei legi.
(4) Pentru a putea beneficia de prevederile prezentei legii, producătorii se
vor înscrie în asociaţii de producători, astfe încât aceştia să poată fi
evaluaţi şi produsele lor să poată fi achiziţionate în condiţii de siguranţă.
Art.9.
(1) Consumul produselor alimentare, în condiţiile prezentei legi, trebuie să
fie asigurat, in primul rând, de către toate unităţile statului (unităţi militare,
spitale, cantine sociale, unităţi de învăţământ, penitenciare şi altele
asimilate acestora).
(2) Întocmirea listei consumatorilor şi implicarea principalilor coordonatori
de achiziţii în achiziţionarea produselor intră în sarcina ordonatorilor de
credite, aşa cum sunt definiţi în Legea nr.500/2002 privind finanţele
publice, Cu modificările şi completările ulterioare, ce au în subordine
entităţile mai sus menţionate. Aceştia au obligaţia ca, până la data de
01.03 a fiecărui an, să comunice direcţiei specializate din cadrul Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întreaga cantitate de produse, din fiecare
categorie, necesare, pe baza consumului mediu al aceleiaşi perioade din
anul precedent.
(3) Este interzisă achiziţionarea de la alţi comercianţi a produselor aflate
în stoc, în antrepozitele regionale.
(4) Inainte de achiziţia oricărui tip de produs, se va consulta, în mod
obligatoriu, lista Cu produsele disponibile în restul antrepozitelor regionale
şi numai în cazul in care produsele necesare nu sunt în stoc sau nu există
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un alt produs similar, ordonatorii de credite prevăzuţi la alin.(2) vor putea
achizitiona si din alte surse.
Art.10.
Ordonatorii de credite, ce au în subordine unitati militare, spitale, cantine
sociale, unitati de invatamant, penitenciare şi altele asimilate acestora, se
vor asigura că entităţile din subordine î i vor adapta meniul astfel încât să
fie acoperit necesarul zilnic de calorii recomandat pentru fiecare categorie
de persoane, Cu precădere din produsele achiziţionate de la producătorii
interni.
Art.11
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lua măsurile necesare pentru
organizarea executării prevederilor prezentei, precum şi pentru
elaborarea de norme metodologice de aplicare.
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