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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

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

reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

Senatul adopta prezentui protect de lege

Art.I.- Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a 

pielei produselor din sectorul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.794 din 31 octombrie 2014, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, 
alin.(5^) §i (5^), cu urmatorul cuprins:

„(5^) Administrator^ pie^elor sunt obligati sa delina depozite frigorifice cu 

atmosfera controlata pentru pastrarea de catre producatorii agricoli a legumelor §i 
fructelor in condi^ii optime.

(5 ) Sumele necesare pentru fmanlarea construcliei depozitelor 

frigorifice cu atmosfera controlata se asigura de la bugetul de stat, din fonduri 
europene sau din fonduri legal constituite, prin depunerea de proiecte la Ministerul 
Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale.”

2. La articolul 13, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, 
alin.(7), cu urmatorul cuprins:

„(7) inchirierea §i desfa§urarea activita|ilor in spa^ii ce nu de^in depozite 

frigorifice cu atmosfera controlata este interzisa.”
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3. La articolul 16, dupa litera d^) se introduce o noua litera, lit.d^), cu 

urmatorul cuprins:
„d^) organizarea de spa^ii de vanzare in cadrul structurilor de v^zare cu 

amanuntul din zonele publice, cu nerespectarea de catre administratorii pie^elor a 

prevederilor art. 13 alin.(5^), cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei.”

A,

Art.II.- (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 
legi, Ministerul Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale va emite ordin pentru aprobarea 

fmanlarii masurilor prevazute la art. 13 alin.(5').
(2) Prevederile art. 13 alin.(5^) §i art. 16 lit.d^) vor intra in vigoare la 

180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
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Acest protect de lege se considera adoptat de Senat Tn forma inifiala, in 

condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc
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