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Lege
privind stabilirea unor măsuri de organizare şi de funcţionare a pieţelor volante în 

oraşe, destinate comercializării produselor agricole şi alimentare

Parlamentul României adoptă prezentul proiect de lege:
Art. 1. Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea pieţelor volante în oraşe şi 

municipii, în vederea comercializării produselor agricole şi alimentare, a produselor de uz 

gospodăresc, tradiţionale şi bio pentru ca producătorii să fie în relaţii comerciale directe cu 

consumatorii. Organizarea şi funcţionarea pieţelor volante se face în condiţiile prezentei legi..

Art. 2 Comerţul în pieţele volante se realizează în zonele libere, pe terenuri proprietate 

publică sau privată a administraţiei publice locale sau pe terenuri proprietate privată, cu acordul 

proprietarilor pentru a asigura cadrul organizatoric care să se creeze facilităţi producătorilor 

agricoli pentru vânzarea directă către consumator a produselor agricole şi alimentare din 

producţia proprie şi facilitarea accesului populaţiei din oraşe şi municipii la produse proaspete şi 

de bună calitate, direct de la producători.

Art. 3 Pieţele volante sunt amplasate după necesităţile locale şi au o durată de funcţionare în 

timpul zilei, fiind organizate în zone stabilite de administraţia publică locală, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 7 alin. (1) lit. e) din HG. nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta lege se aplică în mod excepţional doar în toate oraşele şi municipiile.

Art. 5 Pieţele volante se pot organiza de două ori pe săptămână în zilele de sâmbătă şi 

duminică sau în unele dintre acestea şi o zi lucrătoare, prin respectarea condiţiilor şi 

dispoziţiilor H.G. nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6 (1) Pentru înfiinţarea pieţelor volante în condiţiile dispuse de art. 4 din prezenta lege, 

autorităţile locale vor identifica locaţiile optime în termen de 60 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi.
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(2) în spaţiile identificate vor funcţiona pieţe volante pentru comercializarea produselor de 

către asociaţiile de producători şi de producătorii agricoli individuali, fiind interzisă prezenţa 

comercianţilor intermediari.
A

Art. 7 In cazul pieţelor volante, administratorul acesteia asigură echipamentul comercial 

mobil, amplasarea acestuia şi mobilerul specific în condiţiile respectării dispoziţiilor art. 10 alin. 

(3) din H.G. nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va identifica sursele' de finanţare din 

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 în perioada de tranziţie 2022 - 2023 

pentru achiziţionarea de unităţi mobile în scopul vânzării produselor agricole şi alimentare în 

sistem individual şi în sistem asociativ.

Art. 9 (1) In termen de 30 de zile de la înfiinţare unităţile mobile pentru vânzarea produselor 

agricole şi alimentare vor fi autorizate prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(2) Condiţiile de autorizare a pieţelor volante, care funcţionează în condiţiile dispuse de 

articolul 4 din prezenta lege, se vor aproba prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(3) Desfăşurarea operaţiunilor comerciale în structuri de vânzare cu sediu temporar în zone 

publice se face doar în baza autorizaţiei autorităţii administraţiei publice locale.

(4) Administratorul pieţei stabileşte tarifele maximale pentru serviciile prestate, cu 

respectarea prevederilor legale, în baza dispoziţiilor art. 15 din H.G. 348/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. Tariful perceput producătorului pentru o zi de vânzare în piaţa volantă 

variază între 50 - 100 de lei pe zi, în funcţie de suprafaţă necesară.

(5) Atribuirea de locuri de vânzare producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz 

gospodăresc se face de către administratorul pieţei volante în ordinea solicitărilor şi în limita 

locurilor de vânzare existente în sectorul din piaţă destinat desfacerii acestor produse, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 16 din H.G. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
A

Art. 10 In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi autorităţile locale 

vor identifica spaţiile necesare pentru organizarea şi funcţionarea pieţelor, destinate 

comercializării produselor agricole şi alimentare şi/sau tradiţionale, cu respectarea prevederilor 

legislaţiei în vigoare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin 

(2) şi ale art. 76 alin (1) din Constituţia României, republicată.
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