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Doamna pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitu^ie §i in 

temeiul art. 25 lit. b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru 

infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor 

Agroalimentare , ini^iata de domnul senator USR-PLUS Cemic Sebastian 

impreuna cu un grup de parlamentari aparjinand USR-PLUS (Bp. 151/2021).

Principalele reglementariL

Ini^iativa legislativa are ca obiect de reglementare abrogarea Legii 

nr.133/2019 pentru infiintarea Agenfiei pentru Calitatea §i Marketingul 

Produselor Agroalimentare, cu modificdrile §i completdrile ulterioare.
Potrivit Expunerii de motive, necesitatea intervenliei legislative este data 

de caracterul impovarator asupra bugetului de stat, precum §i a inutilitatii 

infiin^mi unei asemenea institutii fara a avea un impact pozitiv asupra 

producatorilor, procesatorilor §i consumatorilor din Romania. De asemenea, 
initiatorii suspn ca produsele sunt de calitate atat timp cat sunt obtinute din 

materii prime de calitate §i prin tehnologii care sa asigure pastrarea 

principiilor active din plante sau produse de origine animala. Totodata, se 

invedereaza faptul ca o parte dintre atribujiile Agentiei sunt exercitate de alte 

institutii din cadrul Executivului cum sunt Ministerul Agriculturii §i 
Dezvoltarii Rurale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara §i pentru 

Siguranta Alimentelor, Autoritatea Nationala pentru Protec|ia Consumatorilor 

sau Agenda Nationala a Zonei Montane, precum §i faptul ca Legea 

nr. 13 3/2019 nu a intrat niciodata in vigoare.



Observatii §i propuneriIL

1. In prezent, la nivel national, exista cadrul juridic care reglementeaza 

activitatile Agentiei pentru Calitatea Marketingul Produselor
Agroalimentare, prev^ute in Legea nr 133/2019, acestea reprezentand 

atribulii ce revin conform legii, direc^iilor de specialitate din cadrul 

Ministerului Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale (MADR), institutiilor 

subordonate acestuia, precum si altor autoritati ale statului cum ar fi 
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguran^a Alimentelor §i 
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor,

Agenda pentru Calitatea §i Marketingul Produselor Agroalimentare a 

fost infiintata cu scopul de a promova ob^inerea de produse agroalimentare 

certificate conform sistemelor de calitate voluntare na^ionale §i europene §i de 

a asigura un marketing eorespunzator pentru cresterea eonsumului aeestor 

produse, acesta reprezentand unul dintre obiectivele principale conferite 

MADR prin Hotdrdrea Guvernului nr. 30/2017\ respectiv „cre§terea 

competitivitdtii produselor agroalimentare §i pescdre§ti romdne§ti pe pia{a 

europeand §i globald in vederea echilibrdrii balantei comerciale 

agroalimentare, inclusivprin ac/iuni specifice de informare”.
Reglementarilor juridice na^ionale li se adauga reglementarile europene 

obligatorii in domeniile vizate, pentru implementarea earora sunt stabilite 

deja autoritatile nationale competente, astfel:
• Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European §i al 

Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calitdtii 

produselor agricole §i alimentare;
•Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European §i al 

Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind defmirea, desemnarea, prezentarea, 
etichetarea §i protectia indicatiilor geografice ale bduturilor spirtoase §i de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului;
• Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea si protejarea indicatiilor geografice ale produselor vitivinicole 

aromatizate §i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al 

Consiliului;

‘ privind organizarea §i functionarea Ministerului Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale, precum §i pentru modificarea art. 6 
alin.(6) din Hotararea Guvernului nr. 1,186/2014 privind organizarea §i funcponarea Autoritapi pentru Administrarea 
Sistemului National Antigrindina §i de Cre§tere a Precipitapilor



• Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 

privind producRa ecologicd §i etichetarea produselor ecologice, precum §i de 

*abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91;
• Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizdri comune a 

piefelor produselor agricole §i de abrogare a Regulamentelor (CEE) 

nr.922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 §i (CE) nr. 1234/2007 ale 

Consiliului.

2. Mentionam ca pentru crearea cadrului legal administrativ de 

organizare §i functionare al acestei Agen^ii, MADR ar trebui sa parcurga 

urmatorii pasi: sa asigure numarul de posturi pentru functionare, posturi ce 

trebuie redistribuite din totalul de posturi al MADR/institutiilor aflate in 

subordine, ceea ce ar implica reorganizarea acestor institu^ii §i, totodata, 
derularea procedurilor legale specifice; sa asigure un spatiu pentru 

desfa§urarea activitatilor Agen^iei.
Crearea acestei Agen^ii, in condi^iile in care Guvemul a adoptat masuri 

politice bugetare §i de asigurare de lichiditati in vederea atenuarii efectelor 

negative provocate de epidemia de Covid-19 asupra economiei si a nivelului 

de trai al populatie, presupune alocarea de fonduri necesare desfa§urMi 

activitatii acesteia, ceea ce ar avea un impact negativ asupra bugetului de stat,
A

in contextul actual. In consecin^a, abrogarea acestei legi va genera economic 

la bugetul de stat, prin eliminarea cheltuielilor necesare pentru func|ionare, 
respectiv pentru investi|ii, cheltuieli curente, cheltuieli pentru personal §i, 
totodata, ar evita crearea suprapunerii de atributii intre institu^iile statului.

3. Cu privire la inten^ia de reglementare, respectiv abrogarea actului 

normativ, men^ionam ca Legea nr. 133/2019 nu a intrat inca in vigoare, 
termenul initial pentru intrarea sa in vigoare, respectiv 1 ianuarie 2020, fiind 

prorogat prin doua ordonan^e de urgen^a succesive pana la data de 1.01.2021 

(prin Ordonan^a de urgenja a Guvemului nr. 78/2019^), respectiv pana la data 

de 1.01.2022 (prin Ordonan(a de urgen(a a Guvemului nr. 225/2020^). Astfel, 
ne aflam in ipoteza in care un act normativ care nu se afla inca in vigoare 

urmeaza a fi abrogat.

^ privind modificarea unor acte normative §i stabilirea unor mSsuri in domeniul agriculturii, precum §i pentru aprobarea 
unor masuri fiscal-bugetare
^ privind modificarea unor acte normative §i stabilirea unor mSsuri in domeniul agriculturii
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Procedura de modificare a actelor normative trebuie sa respecte normele 

de tehnica legislativa prevazute de Legea nr. 24/2000^. Potrivit art. 58 din 

^'Legea nr. 24/2000: „(1) Dupa intrarea in vigoare a unui act normativ, pe 

durata existenfei acestuia pot interveni diferite evenimente legislative, cum 

sunt: modificarea, completarea, abrogarea, republicarea, suspendarea sau 

altele asemenea.
Or, in cazul de fata, Legea nr. 133/2019 nu a intrat inca in vigoare, 

neputand fi posibila abrogarea acesteia. Apreciem ca nu ne aflam nici in 

ipoteza men^ionata la alin. (2) al art. 58 din acelasi act normativ, potrivit 

caruia ,,ln situatii temeinic justificate, prin exceptie de laprevedtrilQ alin.(l), 
actele normative de importantd si complexitate deosebitd pot fi modificate, 
completate sau, dupd caz, abrogate de autoritatea emitentd §i in perioada 

cuprinsd intre data publicdrii in Monitorul Oflcial al Romdniei, Partea I, si 

data prevdzutd pentru intrarea lor in vigoare, cu condi/ia ca intervenfiile 

propuse sd intre in vigoare la aceea§i datd cu actul normativ supus 

evenimentului legislativ."
Avand in vedere cele mentionate, in masura in care propunerea 

legislativa se incadreaza in ipoteza de la alin.(2) al art. 58 din Legea 

nr.24/2000, este necesar sa se prevada termenul de intrare in vigoare.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele mentionate la pet. II, Guvernul sustine 

adoptarea acestei initiative legislative cu observatii §i propuneri.

Cu stima,
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Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Pre§edintele Senatului

privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modijicarile ?i completdrile 
ulterioare

legislativ
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