
EXPUNERE DE MOTIVE 

Prin Legea nr. 133/2019 a fost înfiinţată Agenţia pentru Calitatea şi 
Marketingul Produselor Agroalimentare în subordinea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca instituţie publică cu personalitate 

juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 

de stat, în scopul de a promova obţinerea de produse agroalimentare 

certificate conform unui sistem de calitate voluntară şi de a asigura un 

marketing corespunzător acestor produse. 

Adevăratul scop a fost însă acela de a crea o nouă instituţie care să 
fie controlată politic şi care să ofere locuri de muncă pentru clientela de 

partid. Nici producătorii âgricoli, procesatorii şi nici consumatorii nu au 

solicitat existenţa unei astfel de agenţii. 

Calitatea produselor se poate îmbunătăţi prin mecanisme de piaţă, 
prin creşterea producţiei şi ofertei, fără a fi create forme lipsite de 

conţinut care să consume resursele bugetare, făra a avea un impact 

pozitiv asupra producătorilor, procesatorilor si consumatorilor din 

România. Produsele sunt de calitate atât timp cât sunt obţinute din 

materii prime de calitate şi prin tehnologii care să asigure păstrarea 
principiilor active din Plante sau produse de origine animală (carne, 

lapte, ouă, miere). 

Sinecurile şi zecile de angajaţi în această nouă agenţie nu vor face 

altceva decât să angajeze sume de bani de la bugetul de stat şi să impună 
not taxe pentru eliberarea de documente birocratice pe care urmează să 
le gestioneze. Nici fermierii, 111C1 piaţa, ri1C1 consumatorii şi 111C1 

producătorii nu mai au nevoie de alte poveri administrative. Toţi solicită 
digitalizare, debirocratizare şi simplificarea modului de lucru, nu 

îngreunarea lui. 



In prezent, o parte din atribuţiile Agenţiei reglementate prin Lege 
sunt exercitate de alte instituţii din cadrul executivului cum sunt 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau Agenţia Naţională a 
Zonei Montane, în situaţia punerii în aplicare a Legii se vor crea situaţii 
de suprapunerii de atribuţii fapt ce ar face mai dificilă funcţionarea 
instituţiilor mai sus menţionate. Pe de altă parte, atribuţiile exercitate de 
aceste instituţii ar putea fi aplicate într-un mod lipsit de profesionalism 
datorat lipsei de experienţă în astfel de activităţi a nou înfiinţatei Agenţii. 

Legea trebuia să intre în vigoare la data de 01 ianuarie 2020, însă 
termenul prevăzut la articolul 11 din Lege a fost prorogat succesiv până 
la data de 1 ianuarie 2022 prin intermediul mai multor acte normative, 
resepectiv OUG nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi OUG nr. 225/2020 privind modificarea unor acte 
normative şi stabiliYea unor măsuri 

în domeniul agriculturii. 

Or, în condiţiile în care Guvernul a adoptat măsuri politice 
bugetare şi de asigurare de lichidităţi în vederea atenuării efectelor 
negative provocate de epidemia de COVID-19 asupra nivelului de frai al 
populaţiei şi asupra economiei, crearea unei instituţii not va afecta 
agricultura românească şi economia naţională ca întreg, având impact 
negativ asupra bugetului de stat şi aşa constrâns de actualul context 
pandemic. Prin abrogarea acestei legi se va face economie la bugetul de 
stat, prin eliminarea cheltuielilor necesare pentru funcţionare, respectiv 
pentru investiţii, cheltuieli curente, cheltuieli de personal. 

Faţă de cele expuse se impune abrogarea legii. 

Propunerea legislativă este în acord cu dispoziţiile art. 58 alin. (2) 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 



ulterioare, care permit abrogarea actelor normative de către autoritatea 

emitentă şi în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Official 

al României, Partea I, şi data prevăzută pentru intrarea for în vigoare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, înaintăm prezenta propunere 

legislativă spre dezbatere şi adoptare. 

INIŢIATOR, 

Senator USR-PLUS -SEBASTIAN CERNIC 



COINIŢIATORI 
ai Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea 

Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cu 

modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 576/15 iulie 2019: 

Nr. crt. Nume, Presume Semnătura Grup Parlamentar 

2 (1/ Ub &ź ?/ Qĺ @ C'rP77R '~ e / i US2  - PĆM

U 9L QL WS 

]+ 
4',

 ~ e)ate.( fan - ~,1/a2a'd •~ ~ i15 ~ ~ ľ° LV~ 

S 7L')Let~c -i?t4Á4 ~1L~ e52~~~ U P LUS 

a td SR. L

7 
Pt~ ci 

Ęf ĺ? 'Wi p us /J 7 
PLvS- 

,ťo /vĄiíb,1-A/ 

1/ ?? e iĹ/ć ű ći2 P$ 

,(2P(L 
1iť 

l ei ~e3 LEy u 2i o3C~ Lĺ$Ĺ?LU . 

c>~,,c



COINIŢIATORI 
ai Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea 

Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cu 

modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 576/15 iulie 2019: 

Nr. crt. Nume, Prenume Sex~ynătura Grup Parlamentaz 

IĎJ 
()7Ç/#,47L 

- A I 

ał ~INia} 5U~l'~ -~Mo~plcA- j~~ U~AL~S 

2 2. ~ SAN ~~~i .2r X932 p'Ąç' 

'ľ / I! 

2 P U) 

Ç; \

L 

2~ v LM i u co v



COINIŢIATORI 
ai Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea 

Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cú 

modificările ulterioare, publicată în Monitorul Official nr. 576/15 iulie 2019: 

Nr. 

crt. 

Nume, Prenume Semnătura Grup Padamentar 

1

ţ
l 

1ţ4 ţ 

V ~,' .
20, MOI U(ĄE~
2l. 'ta~l WE'#& '-

2?, SflS Zâ(zy4NT ZOL'f*N ~%',. iJS1  ~1 VU3 

23, Ç ţ' 
e crz~sT(Flr1 . ~s~z ~~u5 

2 ' ĎJ ; ,•osîbL

#F74 ŕ-oAii!- * ą ~ dl'' '1k' Pius 
ť

r~i / „ter US U S 

~AN~rRnl ? Jt4- Lcorz~ U.c 2 PLJ/S . 



COINIŢIATORI 
ai Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea 

Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cu 

modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 576/15 iulie 2019: 

Nr. crt Nume, Prenume Semnătura Grup Parlamentar 

p rJea u .-  .. _E~,u~, C9 s (z Pau 3 

1e~ ~~~tM loQQyGn+n~q 
r 

GS(Z ~W S. 

~ hp L(O(A VľQLiĄł „I j" USR ~Cus 

$ckiA( uS ł fl~S 

5

i -ăA 

gL4 dt,v~`E~ -codBU~ ~ US R ?~US 

%c~JoS'i(j /Sl~rv~At~t/l ~ S!2 /PLUS . 
C Á '‚‚ wç 

/9 /2 e v/V A/wFĹ, 
.. 

łL io.~' M,qpq~/ ~p lasaPGu.4 

l2_ 

ĺ 6Ă7ťQ JVeJ P' S 

(ti LA6oi (ZL ' (,, /2 ĺĹS 



ai ProF unerii legislative pentru abrogarea Legii nr.133l2019 pentnu infiinţarea 

A en~ieit F entru Calitatea şi Marketingul Pr~►duselor Agroalinientaze, Cu g 

ntodif ieârile ulterioare, gubYlcată in Nlonitorul Qf icial nr, 576115 iulie 2019: . 

Nr. Nu.rne, Pre.nume 

crt 

TČw, r tjós 

S :.mnăttxra ruF Parl,arncntar 

use ~~Us 

v sR Pcv S 

Scanned with CamScanner 



COINIŢIATORI 
ai Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea 

Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cu 

modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 576/15 iulie 2019: 

Nr. 

crt. 

Nume, Prenume Semnătura Grup Parlamentar 

c_ 41JL Lj-/LJ LJU - 4,dL iv'Â i 

2. U ~aEL 


