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PRIM MINISTRU

f.^jid.

Domnule pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitulie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativd privind completarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor mdsuri de reglementare a piefei produselor din 
sectorul agricol ini^iata de domnul deputat PSD Danut Andrusca impreuna 
cu un grup de deputati PSD (Bp. 227/2020, L.379/2020).

I. Principalele reglementari

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea 
art. 13 si a art. 16 ale Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor mdsuri de 

reglementare a pie/ei produselor din sectorul agricol, cu modificdrile si 
completdrile ulterioare.

Potrivit Expunerii de motive, se preconizeaza sprijinirea 
producatorilor agricoli din punct de vedere logistic, acestia urmand sa 
beneficieze, in cadrul pietelor, de depozite frigoriflce cu atmosfera 

controlata pentru pastrarea produselor autohtone comercializate.
Se precizeaza ca obligatia detinerii acestor depozite frigorifice revine 

administratorilor pietelor, iar fmantarea constructiei acestora se asigura de 
catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din fonduri publice de la 
bugetul de stat sau din bugetul comunitar.

Totodata, se stabileste sanctiunea aplicarii amenzii intre 8.000 lei la 
15.000 lei pentru administratorii pietelor care nu respecta prevederile nou 
introduse, precum si termene pentru aplicarea masurilor si intrarea 
acestora in vigoare.

1



II. Observatii

1. Referitor la continutul Expunerii de motive, avand in vedere ca 
aceasta trebuie sa contina evaluarea impactului normativ din perspectiva 

art. 31 alin. (1) lit. a) - e) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnicd 
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu 
modificarile si completdrile ulterioare, apreciem necesara completarea 

acesteia cu justifies suplimentare ale solutiilor propuse, in acord cu 
dispozitiile art. 31 alin. (1)^ din legea mentionata.

In acest context, mentionam ca, prin raportare la art. 1 alin. (5) din 
Constitutia Romdniei^, republicatd, Curtea Constitutionald, in 
jurisprudenta sa, prin Deciziile nr.128/2019^ si 139/2019'^, a constatat 
neconstitutionalitatea legii pentru lipsa temeinica a motivarii 
reglementarii. Astfel in lipsa motivarii sau a caracterului sumar al acesteia, 
precum si in lipsa unei fundamentari temeinice, nu se poate cunoaste 
ratiunea legiuitorului, esentiala pentru intelegerea, interpretarea si 
aplicarea acesteia, in conditiile unui pronuntat caracter tehnic al 
reglementarii. Or, normele de tehnica legislativa prevazute de art. 6 din 

Legea nr. 24/2000 stabilesc in mod neindoielnic obligatia unei temeinice 
motivari a proiectului de act normativ.

2. Cu privire la solatia cuprinsa la pet. 1 art. 13 alin. (5 ) din 
propunerea legislativa, semnalam ca utilizarea notiunii de ''fonduri legal 
constituite” este neclara, putand duce la incalcarea prevderilor art. 1 
alin. (5) din Constitutia Romdniei.

Avand in vedere ca in bugetul Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale nu sunt prevazute sume cu aceasta destinatie pentru 
anul 2020, consideram ca aplicarea masurilor propuse la pet. 1, genereaza 

un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetului general consolidat, 
fapt pentru care se impune respectarea prevederilor art. 15 din Legea

astfel Tncat acesta sa cuprinda „ cerinfele care reclama intervenlia normativa, cu referire speciala la insuficienfele p 
neconcordanlele reglementarilor in vigoare; principiile de baza §i finalitatea reglementdrilor propuse, cu evidenfierea 
elementelor noi; concluziile studiilor, lucrdrilor de cercetare, evaludrilor slatistice; referirile la documente de politici 
publice sau la actul normativ pentru a caror implementare este elaborat respectivul protect. ”
^ in Romania, respectarea Constitufiei, a supremajiei sale p a legilor este obligatorie.
^ referitoare la admiterea obieefiei de neconstitufionalitate a Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificafi in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, publicatd in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 08 martie 2019.

referitoare la admiterea obieefiei de neconstitufionalitale a Legii pentru completarea Ordonanfei Guvernului 
nr. 13/2011 privind dobdnda legald remuneratorie fi penalizatoare pentru obligafii bdnefti, precum ^i pentru 
reglementarea unor mdsuri financiar-fiscale in domeniul bancar, publicatd in Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 336 din 
03 mai 2019.
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responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010^, republicatd precum si ale 

art. 15 din Legea nr. 500/2002^ privindfmanfele publice cu modificdrile si 
completdrile ulterioare, care prevad necesitatea indicarii mijloacelor 
flnanciare pentru acoperirea majorarii cheltuielilor.

De asemenea, cu privire la solutia finantarii constructiei acestor 
spatii cu resurse financiare de la bugetul de stat, din fonduri europene sau 

din fonduri legal constituite, prin depunerea de proiecte la Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ar^am faptul ca aceasta nu poate fl pusa 

in aplicare deoarece:
- Schemele de sprijin flnanciar permise atat de catre Orientdrile 

Uniunii Europene privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si 
forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020, cat si de 
Regulamentele comunitare privind ajutoarele de minimis in agriculturd, se 

adreseaza producatorilor agricoli si/sau procesatorilor de produse agricole, 
iar societatile care administreaza spatii in zone publice destinate vanzarii 
cu amanuntul, precum pietele agroalimentare, nu au calitatea de 
producatori agricoli sau procesatori si nu sunt eligibile la fmantare din 
astfel de surse pentru realizarea obiectivelor mentionate in propunerea 
legislativa;

- Din aceleasi considerente, fmantarea nu poate fi asigurata nici prin 
masurile cuprinse in Programul National de Dezvoltare Rurald derulat de 
catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

- Totodata, nu are aplicabilitate nici masura privind depunerea de 
proiecte la minister si aprobarea finantarii acestora de catre Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin ordin de ministru.

^ {!) In cazul propunerilor de introducere a unor masuri/politici/inifiative legislative a car or adoptare alrage 
majorarea cheltuielilor bugetare, inifiatorii au obligafia sa prezinte.a)fifa fmanciard prevdzutd la art. 15 din Legea 
nr. 500/2002, cu modificdrile f completdrile ulterioare, insofitd de ipotezele f metodologia de calcul 
utilizatd;b) declarafie conform cdreia majorarea de cheltuiald respectivd este compatibild cu obiectivele f priorildfile 
strategice specificate in strategia fiscal-bugetard, cu legea bugetard anuald f cu plafoanele de cheltuieli prezentate in 
strategia fiscal-bugetard.(2) Ministerul Finanfelor Publice are obligafia sd verificefi^a fmanciardprezentatd conform 
prevederilor alin. (I). In acest scop, Ministerul Finanfelor Publice poate solicita opinia Consiliului fiscal.
^ - (I) In cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a car or aplicare atrage 
mic^orarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, inifiatorii au obligafia sd prevadd f mijloacele 
necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau crefterea cheltuielilor. In acest scop inifiatorii trebuie sd 
elaboreze, cu sprijinul Ministerului Finanfelor Publice sau al altor institufii implicate, fifa fmanciard care insofe^te 
expunerea de motive sau nota de fundamentare, dupd caz, §i care va fi actualizatd in concordanfd cu eventualele 
modificdri intervenite in proiectul de act normativ. In aceastd fi^d, se inscriu efectele financiare asupra bugetului 
general consolidat, care trebuie sd aibd in vedere:
a) schimbdrile anticipate in veniturile fi cheltuielile bugetare pentru urmdtorii 5 ani;
b) efalonarea anuald a creditelor bugetare, in cazul acfiunilor multianuale;
c) propuneri realiste in vederea acoperirii majorarii cheltuielilor:
d) propuneri realiste in vederea acoperirii minusului de venituri.
(2) Dupd depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative numai in condifiile 
prevederilor alin. (I), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminudrii veniturilor sau a majordrii cheltuielilor 
bugetare, aferente exercifiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul.
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Precizam ca, prin Hotardrea Guvernului nr. 348/2004 privind 
exercitarea comertului cu produse si servicii de piatd in unele zone 
publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare, se stabilesc regulile 

generale de exercitare a formelor de comert cu amanuntul si prestari de 
servicii in zonele publice, precum si cerintele minime de dotare necesare 
realizarii acestor activitati.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul nu sus^ine adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

ic^BAN

riNISTRU

Senatul Romaniei
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