
P ARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative si stabilirea 

unor masuri in domeniul agriculturii, precum si pentru aprobarea 

unor masuri fiscal-bugetare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 

din 18 decembrie 2019 privind modificarea unor acte normative si 
stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii, precum si pentru 

aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, partea I, nr. 1031 din 23 decembrie 2019, cu urmatoarele 

modificari :

nr. 78

1. La articolul 1, alineatul (1) al articolului 10 se modiflca si 

va avea urmatorul cuprins:
A

„(1) In vederea accesarii fondurilor europene aferente pla^ilor 

pe suprafaIa,~utirizatorii de paji§ti, persoane fizice §i juridice, in calitate 

de proprietari §i/sau detinatori legal! ai dreptului de utilizare a terenului, 
au obligatia ca anual sa asigure incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in 

oricare din zilele perioadei de pa§unat, ori cosirea cel pu^in o data pe an
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a vegeta^iei. incepand cu data de 1 ianuarie 2022 este obligatorie 

aplicarea amenajamentului pastoral.

2. La articolul VI, alineatul (6) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
(6) In termenul prevazut la alin. (5) persoanele care au aplicat 

mecanismul plalii defalcate a TVA care nu au desehis la Trezoreria 

Statului contul prevazut la art. 6 alin. (1) din Ordonan^a de urgen^a a 

Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, vor comunica unitalii Trezoreriei Statului contul curent 

desehis la o institutie de credit in care se transfera sumele respective. In 

cazul in care aceste persoane nu comunica informa^ii privind contul 

curent desehis la institulia de credit, in baza unei liste a acestor persoane 

fumizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicita, in termen de 10 

zile de la data primirii listei de la Trezoreria Statului, titularilor de cont 

aceste informafii, pe care le transmite unitafilor Trezoreriei Statului in 

vederea transferului sumelor.”

Art. II - Pe durata starii de alerta, pietele agroalimentare in 

spatii inchise, targurile, baleiurile, pietele mixte si volante, talciocurile, 
asa cum sunt definite potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Hotararea 

Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si 
servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, isi vor putea continua activitatea, cu respectarea restrictiilor 

referitoare la distantarea sociala si a masurilor de protectie sanitara.
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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