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LEGE 
privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieLei produselor din sectorui agricol 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art.I. - Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieSei produselor din sectorul agricol, publicată, in Monitorul Oficial al Romăniei, 
Partea I, nr. 194 din 31 octombrîe 2014' Cu modificări3e şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

1.La articolul 13, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, 
alineatele (5') şi (52 ), cu următorui cuprins: 

„(5') Administratorii pie5elor sunt obligati să deţină depozite frgorifice Cu 
armosferă controlată pentru păstrarea de către producătorii agricoli a legumelor şi 
fructelor in condi5i i optime. 

(52 ) Sumeie necesare pentru finanSarea construcsiei depozitelor frigorifice cu 
atmosferă controlată se asigură de la bugetul de stat, din fonduri europene sau din 
fonduri legal constituite, prin depunerea de proiecte la Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale." 

2.La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, 
alineatul (7), Cu următorul cuprins: 

(7) Închirierea şi desfăşurarea activităţilor în spaSii cc nu deţin depozite 
frigori ice Cu atmosferă controlată este interzisă." 

3.La articolul 16, după litera d') se introduce o nouă iiteră, litera d=), 
Cu următorul cuprins: 

„d`) organizarea de spa;ii de vănzare in cadrul structurilor de vănzare Cu 
amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pie5elor a 
prevederiior art.13 alin.5', Cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei." 

Art.II. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei 
led, Ministerul Agr.culturii şi Dezvoltării Rurale va emite ordin pentru aprobarea 
finanSării măsurilor prevăzute la art.13 alin.(5 ). 

(2) Prevederile art.13 alin.(5 ) şi art.16 lit.d`; vor intra in vigoare la 180 de 
zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 
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