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Luând
în considerare prevederile Legii nr. 70/2018 privind modiﬁcarea și completarea Legii nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,

din cauza faptului că Legea nr. 70/2018 nu prevede o perioadă de tranziție până la aprobarea și părirea
noilor formulare ale atestatului de producător/carnetului de comercializare a produselor agricole, nu pot
ﬁ eliberate atestate de producător/carnete de comercializare producătorilor agricoli care doresc să
comercializeze produsele proprii în piață.
Ținând cont de faptul că un număr foarte mare de fermieri accesează programele mul anuale
guvernamentale, respec v Programul tomate în spații protejate, Programul de susținere a crescătorilor de
porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc, Programul de susținere a
crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, iar atestatele de producător/carnetele de
comercializare a produselor agricole sunt documente care, pe lângă calitatea de producător agricol, atestă
și eligibilitatea acestora la acordarea sprijinului,

având în vedere că, în această perioadă calendaris că, comercializarea în piețe a produselor agricole
vegetale și animale se aﬂă într-un cert progres, pentru a evita discriminarea unor producători agricoli față
de alți producători agricoli, în sensul accesului echitabil în piețe al acestora,
în vederea asigurării pieței cu produse autohtone, pentru veriﬁcarea provenienței și a calității acestora și
pentru a evita orice dezechilibru al pieței este necesară ins tuirea unei perioade de tranziție pentru
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Lipsa unor as el de prevederi înseamnă atât imposibilitatea comercializării în piețe a produselor
autohtone de către producătorii agricoli, cât și creșterea importurilor.
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As el se impune întărirea disciplinei în domeniul valoriﬁcării produselor din sectorul agricol și
responsabilizarea producătorilor agricoli prin deținerea de atestate de producător/carnete de
comercializare a produselor agricole.
Luând în considerare că nepromovarea prezentului act norma v în regim de urgență poate avea
consecințe nefavorabile asupra producătorilor agricoli și, implicit, asupra pieței, și anume:
a) imposibilitatea valoriﬁcării în piețe a produselor agricole autohtone;
b) neaccesarea de către producătorii agricoli a programelor guvernamentale mul anuale de sprijin;
c) imposibilitatea comercializării produselor de către membrii grupurilor de producători/organizații de
producătorii, persoane ﬁzice, prin intermediul structurii asocia ve;
d) generarea unor situații conﬂictuale la nivelul unităților administra v-teritoriale/direcțiilor pentru
agricultură județene;
e) apariția unor situații discriminatorii în rândul producătorilor agricoli;

f) imposibilitatea efectuării controalelor din partea autorităților competente, distorsionarea pieței,
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în temeiul art. 115 alin. (4) din Cons tuția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Ar col unic. După alineatul (1) al ar colului II din Legea nr. 70/2018 privind modiﬁcarea și completarea Legii nr.
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,
publicată în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 252 din 22 mar e 2018, se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
" (2) În cazul în care, până în data de 10 aprilie 2018, nu sunt emise atestatele de producător și carnetele
de comercializare, prevăzute la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, se pot u liza, până în data de 30 iulie 2018, atestatele de producător și carnetele de
comercializare aﬂate pe stoc."
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Eugen Orlando Teodorovici

Bucureș , 4 aprilie 2018.
Nr. 27.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau
alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.
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