
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titlul proiectului de act normativ

LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind modificarea 
unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii

Seciiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Prin Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea §i exploatarea paji§tilor permanente §i pentru 
modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a fost reglementata administrarea 
pajistilor prin amenajamente pastorale, iar fondurile necesare pentru 
realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de paji§ti permanente 
se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii §i 
Dezvoltarii Rurale.

Potrivit datelor furnizate de catre directiile pentru agricultura judetene 
si a municipiului Bucuresti, centralizate la nivelul Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale, din suprafata totala de 4.530.288 hectare existenta la 
data de 1 ianuarie 2007 §i notificata Comisiei Europene, pana in prezent au 
fost realizate 2.190 de proiecte de amenajamente pastorale cu o suprafata de 
2.405.022 hectare si sunt in curs de elaborare 446 de proiecte cu o suprafata 
de 947.130 hectare.

Suprafata de pajisti ramasa pentru intocmirea amenajamentelor 
pastorale in anul 2020 este de 1.178.136 hectare, ceea ce reprezinta 26% din 
suprafata totala de pajisti.

Tinand cont de respectarea obligatiei implementarii amenajamentelor 
pastorale la 1 ianuarie 2021, in vederea sustinerii absorbtiei fondurilor 
europene aferente platilor pe suprafata si luand in considerare faptul ca 
amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren 
care privesc tipul de vegetatie si productia vegetala, coroborat cu situatia 
creata de COVID-19 privind restrictionarea deplasarii personalului pentru 
evitarea raspandirii bolii, respectarea perioadelor de carantina si a zonelor 
carantinate, se impune prelungirea termenului limita de realizare a 
amenajamentelor pastorale pana la 1 ianuarie 2022.

2. Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru pre§colari §i elevii din invalamantul primar de stat, 
privat §i confesional ar trebui sa intre in vigoare incepand cu 1 ianuarie 
2021. Avand in vedere masurile luate la nivelul intregii Un^^S^^ene, 
precum §i la nivelul Romaniei in contextul epidemiei de
determinat instituirea starii de urgenta si ulterior a|^'^(attiigdfe4^rtk, 
conducand la inchiderea institutiilor de invatamant si des^S,§faf|||felivitatji

1. Descrierea 
situa|iei actuate



educationale in mediul on-line, se impune prelungirea suspendarii acesteia 
pana la data de 1 ianuarie 2022.

Mentionam ca prevederile Legii nr.509/2006 nu au fost aplicate in 
niciun an scolar, acestea fiind amanate succesiv, pana la data de 31 
decembrie 2020, astfel incat aceasta prorogare nu conduce la afectarea 
drepturilor §i libertatilor fundamentale, in acceptiunea art. 115 alin. (6) din 
Ccnas^tituliirRomame^i: '

3. Legea nr. 133/2019 pentru infiinlarea Agen^iei pentru Calitatea §i 
Marketingul Produselor Agroalimentare, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, ar trebui sa intre in vigoare la 
1 ianuarie 2021.

Pentru aplicarea Legii nr. 133/2019 pentru infiintarea Agen^iei pentru 
Calitatea §i Marketingul Produselor Agroalimentare, Ministerul Agriculturii 
§i Dezvoltarii Rurale trebuie sa creeze cadrul legal administrativ de 
organizare §i functionare a acestei structuri prin care sa permita buna 
desfasurare a activitatii acesteia in vederea atingerii scopului pentru care a 
fost infiintata. Intrucat asigurarea veniturilor necesare desfa§urarii activitatii 
Agentiei impacteaza structura bugetului de stat §i a bugetului Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2021, in conditiile in care 
Guvernul a adoptat masuri bugetare, politico §i de asigurare de lichiditati in 
vederea atenuarii efectelor negative provocate de epidemia de COVID-19 
asupra nivelului de trai al populatiei §i asupra economiei, se impune 
prelungirea termenului de intrare in vigoare a legii pana la data de 1 ianuarie 
2022.

4. Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care 
comercializeaza produsele agricole primare, produse pescare§ti §i de 
acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu 
numarul 1037 din data de 6 noiembrie 2020, prevede la art.9 data intrarii in 
vigoare 1 ianuarie 2021.

Legea are ca obiect de reglementare acordarea de prime producatorilor 
agricoli care comercializeaza propriile produse agricole primare si are in 
vedere stimularea cresterii cantitative si calitative, in conditii de 
competitivitate, a ofertei de produse agricole primare autohtone conforme 
pe piata, destinate atat vanzarii directe catre consumatorul final, cat §i 
comercializarii catre unitati de procesare.

Potrivit acestui act normativ, fondurile pentru piata primei de 
comercializare se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale.

intrucat aplicarea masurilor preconizate prin proiectul legislativ are 
implicatii majore asupra bugetului de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru fiecare exercitiu fmanciar de 
aplicare a legii §i avand in vedere ca masurile dispuse sunt sj^^^^tevunei 
scheme de ajutor de stat, apreciem ca este necesara pa]^^fre^^|pe'lpr 
procedurale prealabile aplicarii prin notificare la Comis^
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in care se impune prelungirea termenului de intrare in vigoare a legii pana la 
data de 1 ianuarie 2022.

Aceste elemente vizeaza interesul economic national si social, 
deoarece micii crescatori de animale au o pondere majoritara la nivel 
national ca utilizatori de pajisti, suprafete care nu pot fi alocate acestora in 
lipsa amenajamentului pastoral, creandu-se astfel imposibilitatea accesarii 
fondurilor"europeffe“afeTenteiyltttlor^rsiJ^^^ — .

De asemenea, neprelungirea suspendarii aplicarii Legii nr.509/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare, ar conduce la instituirea obligatiei 
de acordare de miere de albine ca supliment nutritiv pentru pre§colari §i 
elevi incepand cu 1 ianuarie 2021, actiune care nu se poate materializa, 
decat in conditiile in care activitatea §colara se va relua fizic in institutiile de 
invatamant.

Tinand cont de contextul in care ne aflam, in stare de pandemic si 
criza economica mondiala, in care bugetul de stat este sub presiuni uriase, 
pentru a nu impovara si mai mult bugetul pentru anul viitor cu veniturile 
necesare desfa^urarii activitatii, atat a veniturilor proprii, cat si a celor de la 
bugetul de stat, se impune prelungirea termenului privind intrarea in vigoare 
a Legii nr. 133/2019 pentru infiinlarea Agenliei pentru Calitatea §i 
Marketingul Produselor Agroalimentare pana la 1 ianuarie 2022.

Tinand seama de faptul ca nepromovarea in regim de urgen^a a 
prezentului act normativ ar avea drept consecin^e negative urmatoarele:

- riscul unui impact negativ asupra utilizatorilor de paji§ti determinat 
de imposibilitatea aplicarii incepand cu anul 2021, a amenajamentului 
pastoral, independent de vointa lor, care ar genera consecinte negative 
pentru crescatorii de animale concretizate prin sanctionarea acestora cu 
amenzi;

- riscul neimplementarii masurii de acordare de miere, cu titlu gratuit, 
prescolarilor si elevilor, precum si al imposibilitatii realizarii masurilor 
administrative prealabile necesare implementarii;

- riscul unui blocaj in desfasurarea activitatii Agentiei pentru Calitatea 
§i Marketingul Produselor Agroalimentare, cu consecinte negative majore, 
datorate, in primul rand, lipsei fondurilor necesare functionarii, respectiv 
pentru investitii, cheltuieli curente, cheltuieli de personal;

- riscul imposibilitatii asigurarii resurselor financiare necesare pentru 
plata primei de comercializare de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale, cu consecinte negative in 
perceptia generala a potentialilor beneficiari;

- riscul unor posibile sanctiuni din partea Comisiei Europene in
conditiile unei decizii nefavorabile privitoare la caracterul acestei forme de 
sprij in acordat producatorilor agricoli. .

5. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de,)^fe;^yoj^^ Public 
Bucuresti - Ilfov, constituita in noiembrie 2017 prin asoIci^a^^^ltnlfMljiului 
Bucuresti, a Judetului Ilfov si a celor 40 de localitati sl;op 



inflintarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea §i 
gestionarea in comun a serviciului public de transport local din cadrul 
asocia^iei, pe raza de competen^a a unita^ilor administrativ-teritoriale 
membre si are rolul de Autoritate Locala Competenta conform 
Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 al Parlamentului European si al 
Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de 
calatori. ~

Dupa infiintarea acestei structuri a fost elaborat Programul Integrat de 
Transport Public de Calatori pentru regiunea Bucuresti - Ilfov si au fost 
incheiate Contracte de delegare de gestiune in condiiii de urgenta cu 
transportatorii regional! STB SA, STV SA, ECOTRANS STCM, urmand a 
se incheia un contract de delegare §i cu operatorul REGIO SERV 
TRANSPORT SRL.

Cu toate eforturile depuse, Asociatia nu a reusit sa atribuie intregul 
numar de linii din cadrul Programului Integrat de Transport Bucure§ti - 
Ilfov ca urmare a anularii procedurii competitive de atribuire de rute pentru 
operatorii privati, astfel incat in prezent, se deruleaza trasee aferente 
Programului de transport Bucuresti - Ilfov unde licentele de traseu urmeaza 
sa expire la data de 31 decembrie 2020
6. In data de 16.07.2020 a intrat in vigoare Legea nr. 122 din 10 iulie 2020 
pentru modificarea §i completarea Legii apelor nr. 107/1996 („Legea nr. 
122/2020”) care include o serie de obligatii privind lucrarile §i instalatiile 
supuse autorizarii din punct de vederea al gospodaririi apelor.
In conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1) din Legea Apelor nr. 
107/1996, astfel cum acestea au fost modificate prin Legea nr.122/2020, 
este stability obligatia ca lucrarile §i instalatiile supuse autorizarii sa fie 
prevazute cu mijloace de masurarea debitelor §i volumelor de apa prelevate 
sau evacuate §i de determinarea calitatii apelor evacuate conform 
prevederilor autorizatieide gospodarire a apelor.
La Art. Ill alin.(3) din Legea nr. 122/2020 se stabileste ca utilizatorul va 
plati contravaloarea aferenta debitului maxim autorizat daca in termen de 6 
luni de la semnarea abonamentului de utilizare/exploatare nu monteaza 
echipamente de masura a cantitatilor de apa utilizate/evacuate sau nu 
asigura accesul §i toate conditiile necesare reprezentantilor Administratiei 
Nationale „Apele Romane“ sa instaleze echipamente de masura §i control pe 
cheltuiala sa.
Aplicarea prevederilor alin. (3) art.III din Legea 122/2020 poate avea un 
impact fmanciar major asupra costurilor cu apa uzinata asupra utilizatorilor 
de apa din domeniul energetic (in acest sens, putem exemplifica impactul 
financiar asupra companiei Hidroelectrica SA, ale carei costuri cu apa ar 
creste de la valoarea de 365 milioane lei, estimata pentru anul^^B'l'^Ja o 
valoare maxima de 988 milioane lei), iar estimarea astfel a o^it€p^|ajsi 
gaseste in intregime echivalentul in consumul necesar prod/^^lf dp|ene^re. \ 
In urma analizei legislatiei in vigoare, a rezultat ca mijlo|(g^fed%ihi|lprare
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instalate, in baza carora se percep taxe, trebuie sa fie supuse controlului 
metrologic legal conform art. 3 din Ordonanfa nr. 20/1992 privind 
activitatea de metrologie si art. 10, alin. 1 din anexa 3 la Ordinul nr. 
79812005 privind aprobarea abonamentului - cadru de utilizarelexploatare 
al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
Din analiza Anexei la Ordinul nr. 148/2012 pentru aprobarea Listei oficiale 
a mijloacelor~deimasurare~supuse controlului metrolbgic~legalT207^ 2012, 
Biroul Roman de Metrologie Legala, precizam ca la pet. 9 din lista 
mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, pentru 
contoare de apa, se regasesc doar contoare de apa pentru conducte cu 
diametrul de pana la 200 mm.
In cazul centralelor hidroelectrice aflate in gestiunea Hidroelectrica S.A., 
diametrul conductelor prin care se tranziteaza apa catre turbinele aferente 
centralelor au valori mai mari de 1000 mm, cele mai mici diametre existand 
la doar in cazul unor microhidrocentrale, respectiv de 400 mm.
Ca urmare a reglementarilor legale prezentate mai sus, precum si a faptului 
ca metodele de masurare a debitului uzinat sunt metode indirecte, pentru 
centralele de mare capacitate, pana la data prezentei, nu exista actualmente 
posibilitatea tehnica de a instala echipamente de masura §i control 
metrologate legal §i care sa fie agreate de Administratia Nationals a Apelor 
Romane/Administratia Bazinala de Apa, intrucat nu exista debitmetre 
metrologate legal la dimensiunile conductelor aferente respectivelor 
centrale.
Aplicarea prevederilor art.III din Legea nr. 122/2020 in aceasta forma poate 
determina un impact financiar major la nivelul sectorului energetic.
In acest context, apreciem ca se impune unei solutii alternative optime din 
punct de vedere al resurselor tehnice disponibile, raportat la impactul 
financiar asupra operatorilor economic! din sectorul energetic.

Inexistenta, in cuprinsul Legii nr. 122/2020 de modificare a Legii 
nr. 107/1996 a apei, a reglementarii unor metode alternative indirecte de 
masurare a cantitatilor de apa prelevate/evacuate, in cazurile speciale 
generate de lipsa mijloacelor sau imposibilitatea tehnica a montarii unor 
aparate de masura a debitelor sau volumelor de apa, denota iminenta unor 
blocaje majore in derularea abonamentelor de exploatare a resursei incepand 
cu prima zi a anului 2021, respectiv poate cauza un impact semnificativ in 
atingerea tintelor bugetului general consolidat, dar si in ceea ce priveste 
stabilitatea costurilor productiei de energie electrica.

Toate elementele prezentate mai sus vizeaza interesul public general si 
constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate 
fl amanata si ca urmare, se impune instituirea, pe cale de exceptie, a unor 
metode alternative indirecte de masurare a cantitatilor de apa^flsSte, pe 
calea ordonantei de urgenta.__________________________

Avand in vedere situatia actuals prezentatS antermg^j>s'ej^mpiane
prelungirea urmStoarelor termene, astfel:|yj (|q j\

2. Schimbari 
preconizate



1. Modificarea prevederilor art. 10 alin.(l) din Ordonan^a de urgen^a a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea §i exploatarea 
paji§tilor permanente §i pentru modificarea §i completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 
86/2014, cu modificarile §i completarile ulterioare, astfel:

,y4At. 10.(1) In vederea accesdrii fondurilor europene aferente pldfilor pe 
suprafatd, utilizatorii de paji0, persoane~fizice~§rjufidice, in cdlitdte de 
proprietari §i/sau defindtori legali ai dreptului de utilizare a terenului, au 
obligafia ca anual sd asigure mcdrcdtura minimd de 0,3 UVM/ha, in 
oricare din zilele perioadei de pd§unat, ori cosirea cel pu^in o datd pe an a 
vegetapei. Incepdnd cu data de 1 ianuarie 2022 este obligatorie aplicarea 
amenajamentului pastoral”

2. In perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021 se suspenda aplicarea 
prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru pre§colari §i elevii din invalamantul primar de stat, 
privat §i confesional, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Data intrarii in vigoare a Legii nr. 133/2019 pentru infiinlarea Agenliei 
pentru Calitatea §i Marketingul Produselor Agroalimentare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu 
modificarile ulterioare, se proroga pana la 1 ianuarie 2022.

4. Data intrarii in vigoare a Legii nr.236/2020 pentru stimularea 
producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, 
produse pescare§ti §i de acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, se proroga pana la 1 
ianuarie 2022.

5. in situalia in care, incepand cu data de 1 ianuarie 2021 programul de 
transport §i licenlele de traseu in baza carora se efectueaza transportul rutier 
de persoane intre municipiul Bucure§ti §i localitatile judelului Ilfov nu vor fi 
valabile, se va constata faptul ca:

- operatorii de transport nu vor avea un cadru legal pentru desfa§urarea 
acestei activitati, situafie care va genera practici ilicite in activitatea de 
transport derulata in zona respectiva, acest fapt generand inclusiv premisele 
afectarii bugetului de stat prin diminuarea veniturilor incasate ca urmare a 
nepla^ii taxelor §i impozitelor aferente activita^ilor de transport de persoane;

- este intrerupta activitatea operatorilor de transport incepand cu data de 1 
ianuarie 2021, fapt care va avea un efect negativ asupra calatorilor prin 
neasigurarea necesarului de transport, mai ales in situatia actuala in care 
suntem obligati sa respectam distantarea sociala in contextul pandemiei.

- programul integral de transport la nivelul regiunii Bucure§ti - Ilfov nu 
poate fi asigurat la capacitate maxima, conform tabelului anexat.

6. Modificarea Ordinului nr.798/2005, in acord cu preved,«Mltr^legii
nr.122/2020, asa cum va fi modificata prin prezenta ordonanta,
Nu este cazul

i:

3. Alte 
informafii



Sec^iunea a 3-a
mpactui socioeconomic al proiectului de act normativ______________
1. Exploatarea in scop economic a pajistilor in scopul realizarii de ferme 
viabile din punct de vedere economic si orientate spre piata;
- asigurarea gradului ridicat al absorbtiei fondurilor europene aferente 
platilor pe suprafata si masurilor de agromediu.
2. Dezvoltarea economiei rurale §i pastrarea tradi^iei de cre§tere a 
albinelor.
3. Promovarea obtinerii produselor agroalimentare certificate conform 
unui sistem de calitate voluntara. Cresterea numarului de produse 
agroalimentare certificate conform unui sistem de calitate voluntara.
4. Cresterea ofertei de produse agricole primare pe piata, dezvoltarea 
unitatilor de procesare si cresterea ofertei de produse procesate, precum §i 
cresterea implicita a veniturilor fermierilor care produc produse agricole 
primare pentru piata.
5. Actul normativ vizeaza numai o prelungire, pentru o perioada de timp 
limitata, a valabilitatii actualului program de transport §i a licentelor de 
traseu aferente in baza carora se efectueaza serviciile regulate de 
transport de persoane intre municipiul Bucure§ti §i localitatile jude^ului 
Ilfov, fara a stabilii prevederi de natura bugetara, economica, 
concurentiala, etc.
6. Stabilirea unei corelari intre cantitatile de apa utilizate si cuantumul 
conributiilor datorate, raportat la posibilitatile tehnice actuale de 
masurare, in anumite cazuri, a cantitatilor prelevate din resursa de apa, 
monopol natural de interes public.

1. Impactul 
macroeconomic

V. Impactul asupra 
mediului 
concurenfal §i 
domeniului 
ajutoarelor de stat

Nu este cazul

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Actele normative mentionate la punctele 1 si 4: cresterea cantitativa §i 
calitativa a productiei animaliere si implicit a competitivitatii, creeaza 
premisele dezvoltarii si extinderii mediului de afaceri in spatiul 
comunitatii europene.
2. Cresterea cantitativa §i calitativa a productiei de mi ere. Dezvoltarea 
unor servicii eficiente, pentru preluarea, prelucrarea §i desfacerea 
productiei de miere in condi^ii de calitate controlata, la nivelul 
standardelor europene.
3. Reglementarea unui climat economic si comercial prin asigurarea unei 
concurente loiale intre operatorii economiei care activeaza in domeniul 
agroalimentar.
5. Masura respective are si rolul de a proteja mediul de a^^riHft]|^|j,ul, 
caruia isi desfasoara activitatea operatorii de transport, (Mr^jefeMugaze,



pe baza licentelor de traseu, serviciile regulate de transport rutier de 
persoane intre municipiul Bucure§ti §i localita^ile judelului Ilfov.
6. Sustinerea producatorilor de energie in vederea optimizarii costurilor 
de productie, cu respectarea, in acelasi timp obligatiilor europene ale 
Romaniei privind monitorizarea consumului resursei de apa, respectiv 
gestionarea optima cantitativa a acesteia.

2', Impactul
asupra sarcinilor 
administrative

Nu este cazul

21 Impactul Nu este cazul
asupra
intreprinderilor 
mid si mijlocii

l.Sprijinirea producatorilor agricoli pentru cresterea nivelului de trai §i 
dezvoltarea economica a localitatii.
2.Sprijinirea apicultorilor in vederea valorificarii mierii si imbunatatirea 
nivelului de trai a acestora, precum si asigurarea unui supliment nutritiv care 
contribuie la mentinerea sanatatii copiilor §i la educarea acestora pentru un 
mod de viata sanatos.
S.Sprijinirea operatorilor economic! prin elaborarea de programe pentru 
promovarea pe pia^a interna §i pe pie^ele ter^e a produselor certificate 
conform unui sistem de calitate instituit la nivel european sau national.
4. Sustinerea producatorilor agricoli autohtoni pentru cresterea ofertei de 
produse proprii, atat in zona consumatorilor final! cat si a sectorului de 
procesare
5. Asigura necesitatile sociale de transport rutier de persoane intre 
municipiul Bucure§ti §i localitalile judelului Ilfov pentru cei aproximativ 
100.000 mii de locuitori din acest perimetru.
6. Gestionarea optima a costurilor de producere a energiei electrice, cu 
impact pozitiv in ceea ce priveste costul de valorificare pentru consumatorii 
final!.

3. Impactul
social

f -

4. Impactul asupra 
mediului

1. Asigurarea respectarii masurilor de biosecuritate cu impact asupra 
condiliilor de proteclie a mediului prin aplicarea prevederilor 
amenajamentului pastoral pe suprafetele de pajisti existente la 1 ianuarie 
2017 si notificate la Comisia Europeana.
2. Valorificarea integrals, eficienta §i ra^ionala a condifiilor §i posibilitalilor 
naturale, precum §i a resurselor din flora spontana.
Punctele 3 si 4. Valorificarea potentialului agroalimentar in scopul obtinerii 
unor produse de inalta valoare calitativa
5. Nu este cazul
6. Nu este cazul.

\s'-

rnmil5. Alte informatii Nu este cazul
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Secfiunea a 4-a
________ Impactui financiar asupra bugetului general consolidat____________
Nu poate fi estimat, intrucat nu se cunosc datele cu privire la noul buget general consolidat.

Sec^iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

lT~Masuri normative necesare pentm
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozifii.

1. Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect
2. Elaborarea Hotararii Guvemului pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv pentru pre§colari §i 
elevii din invafamantul primar de stat, privat §i 
confesional
3. Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect
4 Elaborarea normelor metodologice aprobate prin 
hotarare a Guvemului, la propunerea Ministemlui 
Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale 
5. Nu este cazul
6. Modificarea Ordinului nr.798/2005 privind 

abonamentului-cadruaprobarea 
utilizare/exploatare

de

V Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislafia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare

Nu este cazul

S.Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare

Nu este cazul

4. Hotarari ale Curfii de Justifie a 
Uniunii Europene

Nu este cazul

5. Alte acte normative §i/sau 
documente intemafionale din care 
decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informafii Nu este cazul



Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

in procesul de elaborare a proiectului de act
normativ au avut loc consultari cu reprezentan^ii 
asocia^iilor/federatiilor

1. Informa^ii privind procesul de 
consultare organiza^ii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme implicate

cu
profesionale din sectorul 

cresterii animalelor si sectorul apicol, precum si cu 
mg‘anizatiileileTTrofililiniio'm“eriMindmtrTe1^1im^

Au avut loc discutii §i in cadrul Comisiei pentru 
Dialog Social din Ministerul Agriculturii §i Dezvoltarii 
Rurale, cu participarea reprezentan^ilor organizatiilor de 
crescatori de animale §i de apicultori, precum si cu ai 
organizatiilor de profil din domeniul industriei 
alimentare.

5. Proiectul a fost elaborat la solicitarea asociatiilor 
profesionale din domeniul transporturilor rutiere.

6. Au fost organizate intaniri intre operatorul de 
apa, Administratia Nationala Apele Romane, Ministerul 
Mediului Apelor si Padurilor, si Ministerul Energiei, 
respectiv Hidrolelectrica SA. 

2.Fundamentarea alegerii
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului in 
care activitatea acestor organizatii 
este legata de Obiectul proiectului de 
act normativ

Avand in vedere ca obiectul actului normativ vizeaza 
reglementarea unor aspecte referitoare la gestionarea 
pajistilor ea sursa de hrana pentru animale, acordarea de 
miere cu titlu gratuit, precum si la infiintarea Agenfiei 
pentru Calitatea §i Marketingul Produselor 
Agroalimentare, au fost consulate organizatiile 
reprezentative ale crescatorilor de animale, ale 
apicultorilor si ale organizatiilor de profil din domeniul 
industriei alimentare.
5. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Transport Public Bucuresti Ilfov prin Autoritatea de 
Transport a Municipiului Bucuresti a solicitat 
Ministerului Transporturilor si Autoritatii Rutiere 
Romane prelungirea licetelor de transport.
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3. Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, in situa^ia in care proiectul de 
act normativ are ca obiect activita^i 
ale acestor autoritafi, in condifiile 
Hotararii Guvemului nr.521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor 
autoritalilor administratiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Nu este cazul

asociative ale
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Nu este cazul4. Consultarile desfa§urate m cadrul 
consiliilor
conformitate cu

interministeriale, in 
prevederile 

Hotararii Guvemului nr.750/2005
privind constituirea consiliilor
interministeriale
■Permanente------ -
5. Informa^ii privind avizarea de 
catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concuren^ei
e) Curtea de Conturi'

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1292/2020.

6. Alte informa|;ii Nu este cazul

Sec^iunea a 7-a
Activitaji de informare publica privind elaborarea §i implementarea proiectului de act

normativ
r-

in procesul de elaborare a proiectului de act
normativ au fost indeplinite procedurile prev^ute de 
Legea nr.52/2003 privind transparen^a decizionala in 
administratia publica, republicata.________________
Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

1. Informarea societa^ii civile cu privire 
la necesitatea elaborarii proiectului de 
act normativ

1.
2.Informarea societa^ii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act 
normativ, precum §i efectele asupra 
sanata^ii §i securitatii cetatenilor sau 
diversitatii biologice
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3. Alte informatii Nu este cazul
Secjiunea a 8-a 

Masuri de implementare
1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autorita^ile administra^iei publice 
centrale §i /sau locale - infiinlarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competen^elor institutiilor existente

Institutia publica responsabila cu implementarea 
masurilor cuprinse in proiectul de act normativ la art.I-
IV este Ministerul Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale.
5. Institu^ia publica responsabila cu implementarea 
masurilor cuprinse in proiectul de act normativ la art.
V este Autoritatea Rutiera Romana
6. Institutiile publice responsabile cu implementarea 
masurilor cuprinse in proiectul de act no^^^^^
VI sunt Ministerul Mediului, Apeloi;,^^a^f|l^vsi 
Administratia Nationala Apele Roma£e^'?^“/^‘ \

iv4a art.

2. Alte informatii Nu este cazul



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonan|;ei de urgenta a Guvemului privind modificarea unor acte normative §i 
stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii, pe care il supunem Parlamentului spre 
adoptare.
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