
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

LEGE
pentru completarea Ordonan^ei Guvernului nr.37/2005 privind 

recunoa$terea $i functionarea grupurilor organizatiilor de 
producatori, pentru comercializarea produselor agricole $i silvice

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Dupa articolul 17 din Ordonanfa Guvernului nr. 
37/2005 privind recunoa^terea si functionarea grupurilor ^i 
organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor 
agricole si silvice, publicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.652 din 22 iulie 2005, aprobata prin Legea nr.338/2005, cu 
modificarile $i completarile ulterioare, se introduce un nou articol, 
articolul 17^ cu urmatorul cuprins:

„Art.l7^. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea grupurilor si 
organizatiilor de producatori constituite, conform prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor 
agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, 
(CE) nr. 1037/2001 ^i (CE) nr. 1234/2007, beneficiaza de urmatoarele masuri:

a) scutirea de la plata impozitului pe profit a grupuriior/organizatiilor de 
producatori care proceseaza produsele agricole 5i/sau care 
produc/comercializeaza material genetic §i/sau au activitate de cre§tere §i/sau 
activitate de reproductie, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrarii in 
productie, in cazul celor nou-mfiintate §i pentru o perioada de 5 ani incepand 
cu luna urmatoare intrarii m vigoare a prezentei legi, pentru cele deja 
infi innate;

b) scutirea de la plata impozitului pe profit a grupuriior/organizatiilor de 
producatori astfel: pentru primii 10 ani de la Tnceperea desfasurarii activitatii in 
cazul celor nou infiintate §i pentru o perioada de 10 ani incepand cu luna 
urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi pentru cele deja infiintate, care in 
anul fiscal precedent au evidentiat cantitati de stocuri in proportie de minimum 
70% din totalul acestora provenind din tranzactii cu/pentru membrii si/sau din 
productia proprie.

c) grupuriior/organizatiilor de producatori care indeplinesc condi^iile de 
microintreprinderi nu intra sub inciden^a Titiului III «Impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor» §i datoreaza impozit pe profit;
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d) scutirea grupurilor/organizatiilor de producatori de la plata impozitului 
pe cladirile §i pe terenurile aflate in patrimoniu grupului/organizatiei de 
producatori. Scutirea se acorda in condi^iile m care Tn anul fiscal precedent la 
nivelul grupului/organizatiei de producatori, minimum 70% din totalul

. cantita^ilor de stocuri au provenit din tranzacfii cu/pentru membrii ^i/sau din 
produc^ia proprie.

e) scutirea membrilor grupurilor/organizatiilor d'e producatori de la plata 
’ "‘Impozitulur'pe arenda in -cazul—terenurilor--luate“-in~arenda—de—catre

grupurile/organizatiile de producatori de la ace§tia.
(2) Facilita^ile fiscale prevazute la alin. (1) lit. e) se acorda in 

integralitate membrilor grupurilor/organizatiilor de producatori care au 
valorificat in anul anterior celui pentru care se datoreaza impozitele cel pu^in 
50% din productia ob^inuta prin/catre grupurile/organizatiile de producatori.".

Aceasta lege a fast adoptata de Camera Deputaplor in §edin{a din ..... 
respectarea prevederihr art.76 alin.(2) din Constitupa Romaniei

Pre^edintete Camerei Deputaptor 
loh-Marcel CIOLACU

cu

Aceasta lege a fast adoptata de Senat In $edin^a din
prevederihr art.76 alin.(2) din Constitupa Romaniei

Pre^edintele Senatufui 
p.Robert CAZANCIUC

CU respectarea
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