
EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană şi, implicit Remania, ca stat membru, sprijină activ sectorul legume- 
fructe/ cartofi prin intermediul sistemului de gestionare a pieţei, urmărind patru mari obiective:

. • un sector mai competitiv şi mai orientat către piaţă, datorită organizaţiilor de
producători;
• mai puţine fluctuaţii legate de crize înregistrate în veniturile producătorilor;

• . creşterea consumului de legume - fiucte în Uniunea Europeană;
• utilizarea pe scară mai largă a tehnicilor ecologice de cultivare şi de producţie.
Sistemul promovează calitatea produselor prin aplicarea standardelor de comercializare şi

prin sprijinirea măsurilor operaţionale. Politica acestui sector trebuie să răspundă exigenţelor pieţei 
prin reducerea fluctuaţiilor de preţ şi a dezechilibrului dintre cerere şi ofertă şi să încurajeze 

consumul de legume şi Ifucte, asigurând în acelaşi timp competitivitatea produselor.
Organizaţiile de producători reprezintă principalii actori ai organizării comune a pieţei 

legumelor şi fructelor, al căror rol constă în concentrarea ofertei şi adaptarea acesteia la cererea 

pieţei, acţionând în numele şi interesele membrilor. Organizaţiile de producători pot, cu sprijin 

financiar comunitar şi în baza unui program operaţional aprobat, să desfăşoare activităţi în 

domeniul calităţii producţiei - producţie biologică, al protecţiei mediului, activităţi de marketing, 
promovare şi inovare a produselor, activităţi de prevenire şi gestionare a crizelor.

Dificultăţile cu care se confruntă producătorii de legume - fitjcte şi cartofi din România 

vizează în primul rând un proces tehnologic specific care necesită investiţie mare. Prin urmare, 
cheltuielile cele mai importante sunt cele cu materialul săditor răsadurile, cu 

îngraşămintele, pesticidele, cu lucrările mecanice, cu irigaţiile, cu sortarea, ambalarea, etichetarea 

şi transportul produselor.
Un alt consum valoric mare îl reprezintă cheltuiala cu forţa de muncă care 

provoacă dificultăţi atât în perioada înfiinţării culturii cât şi la recoltare, ceea ce implică o majorare 

a costurilor.
Factorii de mediu, prin schimbările climatice (seceta prelungită, secetă pedologică, 

grindină, ploi intense primăvara) afectează producţia de legume - fructe şi cartofi şi conduc la o 

rentabilitate scăzută a producţiei.



o altă realitate este aceea că în prezent suprafeţele cultivate cu legume - fructe şi cartofi 
nu asigură necesarul de consum, atât în stare proaspătă cât şi procesată. Mai mult decât atât, există 

riscul de abandon în zonele din bazinele legumicole, pomicole şi de cultură a cartofului, acestea 

fiind situate în zonele cu favorabilitate.
Totodată, suprafeţele cultivate în câmp cu legumele pentru procesare nu asigură necesarul 

de materie primă pentru fabricile de procesare, acestea funcţionând la un nivel mai mic de 30% 

din capacitate.
Costurile ridicate, fluctuaţia preţurilor la input-uri şi volatilitatea preţurilor la 

valorificarea producţiei obţinute reprezintă un risc de abandon al culturii.
De asemenea, trebuie avută în vedere şi concurenţa acerbă între marile lanţuri de 

supermarket-uri şi producătorii autohtoni.
Având în vedere toate aceste dificultăţi reale, este imperios necesar să crească vizibilitatea 

producătorilor de legume ~ fructe şi cartofi pe lanţul scurt de aprovizionare şi să poată pătrunde 

mai uşor pe piaţă.
In plus, restricţiile impuse începând cu anul 2020 şi care au continuat şi în anul 2021 au 

generat pierderi în rândul producătorilor de legume - fructe şi cartofi, prin interzicerea mobilităţii 
forţei de muncă, imposibilitatea livrărilor materiilor prime către procesatori, oprirea livrărilor 
procesatorilor către retail, acestea fiind doar câteva dintre motivele care au contribuit la 

destabilizarea economică a acestora.
La costurile enumerate mai sus s-au adăugat şi cele rezultate din aplicarea măsurilor de 

protecţie impuse de pandemia de COVID-19, respectiv măşti de protecţie, mănuşi de unică 

folosinţă, dezinfectanţi şi alte cheltuieli materiale, precum şi costurile suplimentare cu forţa de 

muncă pentru a respecta măsurile impuse de starea de alertă, cum ar fi distanţarea fizică, carantina 

în anumite localităţi care au determinat restricţii de mişcare şi altele asemenea.

Pe lângă toate acestea, producătorii de legume - fructe şi cartofi se confruntă, în prezent, 
şi cu repercusiunile situaţiei generate de conflictul armat din Ucraina, respectiv destabilizarea 

preţurilor, atât la produsele agroalimentare cât, mai ales la materiile prime necesare producătorilor 
de legume- fructe şi cartofi în activităţile de sortare, ambalare, etichetare şi transportul produselor, 
precum şi perturbarea lanţurilor de aprovizionare,

Astfel, se impune instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legislativ menit să 

contracareze/reducă impactul negativ asupra securităţii alimentare în timpul unei situaţii de criză, 
indiferent de cauza sau natura acesteia.



Prezenta propunere legislativă instituie schema de ajutor de stat pentru o perioadă de 3 ani, 
în valoare de maximim 100.000 euro anual în cazul persoanelor juridice şi a persoanelor fizice 

înregistrate fiscal conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, respectiv 300.000 de euro anual în cazul cooperativelor 
conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi a Legii 31/1990 privind societăţile comerciale 

şi a grupurilor/organizaţiilor de producători, pentru susţinerea activităţilor de sortare, ambalare, 
etichetare şi transport desfăşurate de producătorii din agricoli de legume - fructe şi cartofi.

Faţă de cele prezentate, vă înaintăm prezenta propunere legislativă spre dezbatere şi 

adoptare, în procedură de urgenţă.

Pentru iniţiatori,
Emil — Floria: i Dumitru, deputat PNL
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TABEL NOMINAL CU INIŢIATORII 

Propunerii legislative privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 

pentru producătorii agricoli de legume - fructe
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