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GUVERNUL ROMÂNIEI 
HOTĂRÂRE   

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 
  a filierei de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete   
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere:  
- prevederile art. 2, alin.(1) precum şi art. 3, alin(1), lit. d) din Legea nr. 348/2003 a Pomiculturii 

republicată ;  
- prevederile art. 3 şi art.4, lit. c) din Legea 312/2003 - republicată, privind producerea şi 

valorificarea legumelor; 
         - prevederile art. 63 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,  

 
         Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1-Prezenta hotărâre stabileşte cadrul organizării şi funcţionării pieţelor legumelor şi fructelor 
prin instituirea unor măsuri de reglementare a comercializării legumelor şi fructelor proaspete pe 
filiera producător - comerciant en gross - comerciant en detail. 
 
Art. 2-Organismele instituţionale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piaţa 
legumelor şi fructelor proaspete sunt: 
a) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
b) Ministerul Administraţiei şi Internelor;  
c) Ministerul Finanţelor Publice;  
 
 Art. 3-(1) Comercializarea en gross a legumelor şi fructelor proaspete de către producătorii agricoli 
persoane fizice se realizează în baza carnetului de producător legume/fructe eliberat în condiţiile 
legii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.  
 
  (2) Comercializarea en-detail a legumelor şi fructele proaspete obţinute pe exploataţia proprie de 
către producătorii agricoli persoane fizice se face în baza certificatului de producător eliberat în 
condiţiile legii, fără a fi necesară evidenţierea acesteia în carnetul de producător legume fructe. 
 
  (3) Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, livrează en gross, legume şi fructe 
proaspete în baza documentelor fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare şi a certificatelor de 
conformitate eliberate în conformitate cu prevederile legale. 
 
   (4) Pe tarabele din cadrul pieţelor agroalimentare este permisă comercializarea en detail a 
legumelor şi fructelor proaspete exclusiv de către producătorii agricoli persoane fizice şi numai a 
produselor din producţie proprie, autohtonă. 
  
   (5) Persoanele juridice pot comercializa legume şi fructe proaspete în spaţii individuale din cadrul 
pieţelor agroalimentare, delimitate distinct, amenajate corespunzător pentru depozitarea şi 
comercializarea acestor produse, cu respectarea normelor de evidenţă şi fiscalitate prevăzute de 
legislaţia în vigoare şi existenţa caselor de marcat. 
 
 
   (6) Comercianţii en gross de legume şi fructe au obligaţia în momentul achiziţionării, a înscrierii 
cantităţilor achiziţionate în borderoul de achiziţii cu regim special, personalizat prin imprimarea 
datelor de identificare pentru fiecare utilizator şi elemente de siguranţă. 
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   (7) Modelul carnetului cu formularele borderourilor de achiziţii cu regim special, specifice pentru 
achiziţiile en gross de legume fructe este prevăzut în anexa nr.4. 
 
 Art.4-(1) Tipărirea carnetului de producător legume/fructe se efectuează prin grija consiliilor 
judeţene care îl va difuza primarilor. În municipiul Bucureşti carnetul de producător legume/fructe se 
tipăreşte prin grija primăriilor de sector.  
 
  (2) Carnetul de producător legume/fructe se eliberează de către primarii comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, contra-cost, producătorilor de legume fructe, 
persoane fizice, semnat şi ştampilat de primar şi se vizează de către asociaţii sau organizaţii 
profesionale din agricultură, constituite la nivel teritorial sau local. 
 
  (3) Prima filă din carnetul de producător legume/fructe al cărei model este prevăzut în anexa nr.2  
conţinând datele privind, producătorul agricol, suprafaţa totală cultivată şi structura corespunzătoare 
pe specii de legume şi/sau pomi, producţiile estimate a se realiza, este semnată de primarul localităţii 
şi vizată de reprezentantul unei asociaţii/organizaţii profesionale, afiliată la o organizaţie cu 
reprezentare naţională de care aparţine rămâne nedetaşabilă din acesta. 
 
  (4) Carnetul de producător legume/fructe prevăzut la Art.3 alin.(1) are forma dreptunghiulară, cu 
dimensiunile de 200x100 mm şi este alcătuit din foi fixe, autocopiative, tipărit în carnete de 100 file 
a 2 exemplare, prevăzute cu element de siguranţă, seria fiind reprezentată de indicativul rutier al 
judeţului iar numărul codificat din 6 cifre se realizează asfel: 

  -prima parte din 3 cifre este alcătuită din indicativul interurban al judeţului de la 230 până la 
269 pentru judeţe, respectiv, 210 pentru judeţul Ilfov şi 211 pentru municipiul Bucureşti;  
  -a doua parte formată din 3 cifre, începând de la 001 până la 999, indicând producătorul, în 
ordinea eliberării carnetelor de producător legume/fructe.  
 

  (5) Fila din carnetul de producător care va însoţi transportul de legume fructe are numărul curent de 
la 001-100 şi se completează cronologic cu data fiecărei livrări, modelul acesteia fiind prezentat în 
anexa nr.3. 
 Art. 5-(1) Evidenţa carnetelor de producător legume/fructe distribuite de primari se ţine într-un 
registru special deschis în acest sens de primăriile respective.  
 
  (2) Filele originale din carnetul de producător legume/fructe ce au însoţit transporturile de 
legume/fructe achiziţionate de către comercianţi, precum şi copia acestora rămasă la producători se 
păstrează şi arhivează de către aceştia minimum 1 an de la încheierea anului agricol în care au fost 
emise. 
 
 Art. 6-(1) Transportul de legume şi fructe destinate consumului familial fără a necesita filă aferentă 
din carnetul de producător sau alt document cu regim fiscal este permisă pentru o cantitate maximă 
de 50 kg.  

 
   (2) Achiziţia şi transportul în scop comercial al legumelor şi fructelor proaspete se face în baza 
documentelor care să justifice provenienţa licită a acestora şi anume:  
  a) - factură fiscală şi certificat de conformitate, în cazul achiziţiilor de la persoane juridice; 
  b) - borderou de achiziţie prevăzut la art.3, punctul (6) la care se anexează file aferente din carnetul 
de producător corespunzătoare cantităţilor înscrise în borderoul de achiziţie, în cazul achiziţiilor de 
la producători agricoli persoane fizice.   
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     (3) Completarea filelor din cuprinsul carnetului de producător legume/fructe, se face cu caractere 
lizibile şi de neşters, iar eliberarea originalului aferent fiecărui transport este obligatorie pentru 
fiecare cantitate de legume fructe livrată en-gross, de către producători persoane fizice.  

 
 Art. 7-(1)Spaţiile destinate persoanelor juridice pentru comercializarea en-detail a legumelor şi 
fructelor proaspete conform prevederilor Art 3, pct. (5) funcţionează ca puncte de lucru autorizate în 
condiţiile legii de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.  
 
  (2) Administraţia pieţelor alocă tarabe din cadrul pieţelor agroalimentare producătorilor agricoli 
persoane fizice, iar agenţii economici persoane juridice comercializează legumele şi fructele 
proaspete, în magazine proprii gen aprozar, sau după caz, în magazine mixte.  
  
 Art 8 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pe filiera de comercializare a legumelor 
şi fructelor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii în domeniu, 
conform competenţelor legale. 
     
 Art.9 -Următoarele fapte constituie contravenţii dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să 
poată fi considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: 
 
    a)  nerespectarea prevederilor art.6, pct.2, litera a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 3000 lei 
la 5000 lei, confiscarea cantităţilor de legume/fructe transportate şi a mijlocului de transport;  
    b) comercializarea de legume şi/sau fructe în alte spaţii decât cele prevăzute la Art.3, pct.5 şi Art.7  
se sancţionează cu amendă de la  3000 lei la 5000 lei. 
    c) nerespectarea prevederilor art.7, pct.2, de către administraţia pieţelor privitor la regimul 
închirierii tarabelor se sancţionează contravenţional cu amendă de la 10 000 lei la 20 000 lei. 
    d) nerespectarea prevederilor art.3, pct. 4 se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei. 

  
Art. 10 - Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art.9 se fac venit la bugetul de stat. 

  
 Art. 11 - Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.12 - Prezenta hotărâre a Guvernului intră în vigoare în termen de 120 de zile de la data 
publicării. 
                     



     Anexa nr. 1   
                                                                                                                                                                                         (Coperta )   

 
 

  
                                                     CONSILIUL JUDEŢEAN………… 
                                                   JUDEŢUL ………………… 
                                                   Localitatea………………… 

                       
   
 
 
 
 
 
 
 

  CARNET PRODUCĂTOR  LEGUME/FRUCTE 
 
 

 
    

  
                   SERIE                             NUMĂR                        Data Eliberării 

 
 



 
               Anexa nr. 2 
                                                                                                                                                                        VIZAT, 
                                                                                                                                                ORGANIZAŢIE/ASOCIAŢIE 
                                                                                                                                                         LEGUME FRUCTE 
                                                                                                                                                 Nume şi prenume........................... 
                                                                                                                                                 Funcţia............................................. 
                                                                                                                                                 Semnătură....................................... 
 
1.Date producător                                                                                                                                                                                                            
Denumire/Nume şi prenume………………………………….CNP/CUI……………………….............. 
Adresa:Str..........................................................nr................,bloc...............,sc.........,ap............................. 
             Comună/Sat...............................................,Oraş...................................,Sector..........,Judeţ........... 
 
2.Date exploataţie 
Localizare administrativă a suprafeţelor: 
 Comună/Sat...............................................,Oraş................................ 
Judeţul....................... 
Suprafaţa totală cultivată................................ha 
          Din care: 
            -legume..................................ha 
            -pomi.....................................ha    
 A.Componenţa suprafeţei pe specii cultivate:                             Suprafaţa (cu două zecimale) (ha)           Producţia estimată  (kg) 
     1............................                                                                  .......................................................             ........................................... 
     2............................                                                                  .......................................................             ........................................... 
     3............................                                                                  .......................................................             ........................................... 
     4............................                                                                  ..………………………………….             .….………………………. 
     5............................                                                                  ……………………………...........             ..…………………………. 
 
 
 
                                  PRIMAR                                                                                                             Producător 
                      Semnătura şi ştampila                                                                                                   Semnătura 
 
 
* Această filă rămâne nedetaşabilă din carnetul de producător legume/fructe 



 

               Anexa nr. 3 
                                                                                                                                                                     Număr filă  001-100 
                                                                                                                                                                                     Data livrării…………… 
 
 

                                                            CARNET PRODUCĂTOR LEGUME FRUCTE 
 
                   
 Producător/Nume şi prenume............................. 
                  Adresa:  Str.................................... 
                  Localitate........................................ 
                  Judeţul........................................... 

        
Carnet producător, Serie....................Număr ................... 

 
 

Nr. crt. Contract/borderou de achiziţie 
Serie /nr 

Denumirea 
produsului U.M. Cantitatea Preţul unitar 

- lei - 
Valoarea 

- lei - 
Suma plătită 

- lei - 
Semnătura de 

primire a sumei 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

                  

TOTAL (lei) X X   
                                 Date privind livrarea 

 
Numele şi prenumele cumpărătorului ........................CUI.................. 
Factură/Borderou de achiziţie   Seria..................Nr...........................  
Delegat........................................................................................ 
Buletinul/cartea de identitate ....... seria ......... nr. ....................., eliberat/eliberată 
.......................................................... 
Mijlocul de transport ...................NR. ............................... 

 
Semnătura producătorului 
.................................................. 
 
Semnătura cumpărător 
.................................................. 

 
 



 
Anexa nr 4 

 
Cumpărătorul………………………………………                                                                         Vânzătorul………………………......... 
(denumirea, forma juridică)                                                                                                                (numele, prenumele)  
Codul de identificare fiscală………………………….       Seria…….nr………(regim special)   Buletinul/Cartea de identitate seria.......  
Numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului…….                                                          Nr......................................, 
Sediul................................localitatea , str.,număr,...................                                                           eliberat/eliberată.................................. 
Judeţul.......................................                                                                                                          Serie/nr. carnet producător............. 
 

BORDEROU DE ACHIZIŢIE 
( Legume şi fructe) 

Nr....................data........................... 
(de la producătorii individuali) 

 

Nr. 
crt. 

 
Serie/Nr.filă aferentă 

carnet producător 
 

Denumirea 
produsului U.M. Cantitatea 

Preţul 
unitar - 

lei - 

Valoarea 
- lei - 

Suma plătită 
- lei - 

Semnătura de 
primire a sumei 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
                  

TOTAL (lei) X X   
    
 
 
Numele şi prenumele delagatului ................................................ 
  
Buletinul/cartea de identitate ....... seria ......... nr. ....................., eliberat/eliberată 
.......................................................... 
Mijlocul de transport ...................NR. ............................... 

 
Semnătura delegatului cumpărătorului 
............................................ 
 
Semnătura şi ştampila gestionarului 
La predarea produselor achiziţionate 
............................................ 

 
Formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numărătoare asigurat de Compania Naţională ‘’ Imprimeria Naţională’’ 
Formularul se utilizează pentru achiziţia de legume – fructe proaspete de la producători agricoli, persoane fizice către persoanele 
prevăzute la art.1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. 

1. Serveşte ca:  - document de însoţire a transporturilor de legume-fructe; 
                           - document de înregistrare în gestiune a produselor cumpărate; 
                           - document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii produselor cumpărate. 



 
2.   Se întocmeşte în 3 exemplare de către delegatul cumpărătorului care achiziţionează legume-fructe de la producătorii 
individuali persoane fizice, în momentul achiziţiei.  
      Se semnează de persoana care face achiziţiile respective şi de gestionarul care primeşte marfa. 
 
3. Circulă:  -  la gestiune, pentru semnarea de primire a produselor şi întocmirea Notei de recepţie şi constatare de diferenţe 
                            (exemplarele 1  
                     -  la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2); 
                     -  rămâne în carnet (exemplarul 3); 
     
 
 
 

 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 

 
Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri de reglementare a filierei de  
comercializare a legumelor şi fructelor proaspete  
 
 
Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei  actuale           

Pe segmentul comercializării legumelor şi fructelor proaspete se manifestă 
fenomene care creează disfuncţionalităţi ale pieţei acestor produse şi care 
aduc prejudicii importante atât comercianţilor corecţi cât şi consumatorilor 
şi în egală măsură pauperizează activitatea producătorilor autohtoni de 
legume-fructe. 
 
Fenomenele negative constatate sunt din sfera evazionistă şi  îmbracă 
diverse forme reprezentate de totalitatea procedeelor ilicite cu ajutorul 
cărora agenţii economici se sustrag în total sau în parte de la plata 
obligaţiunilor stabilite prin legile fiscale în domeniul comercializării 
legumelor şi fructelor în care se înregistrează un nivel semnificativ pe 
acest segment. 

 
Sintetic deficienţele constatate sunt: 
 
      - borderourile de achiziţii existente în practica comerţului cu legume 
şi fructe sunt simple înscrisuri cu care se achiziţionează şi transportă 
legume şi fructe, nu au regim fiscal strict în sensul evidenţierii 
operaţiunilor în gestiunea contabilă a firmei şi nu au element de 
securizare, aceasta permiţând pierderea, distrugerea, cu bună ştiinţă sau 
falsificarea fără dificultate; 
      - existenţa pieţei ,,la negru’’, dominată de intermediari care practică 
adaosuri comerciale aberante ajungând chiar de 100%, sunt de natură 
să menţină nejustificat de mari preţurile, să încurajeze specula şi să 
nemulţumească pe cumpărători;   
     - majoritatea producătorilor îşi comercializează marfa ,,la negru’’ către 
intermediarii en-grosişti din pieţe, care la rândul lor o comercializează în 
baza unor certificate de producător eliberate cu încălcarea legii; 
     - în pieţele agroalimentare se comercializează legume-fructe 
provenite din ţări terţe sau din comunitatea europeană şi în majoritatea 
cazurilor este eludată legislaţia fiscală: prin inexistenţa facturilor, lipsa 
evidenţei gestiunii, lipsa caselor de marcat; 
     - foarte mari cantităţi de legume şi fructe proaspete, provenite din 
comerţ intracomunitar sau din import, derulate ,,la negru’’, ajung a fi 
comercializate ca produse autohtone în engrouri sau direct în pieţele 
agroalimentare. 
     - legumele şi fructele achiziţionate de en-grossişti din bazinele 
legumicole sau pomicole existente în judeţele din ţară, unde se 
organizează pieţe locale cunoscute sub numele de târguri, oboare, sunt 
achiziţionate fără acte sau cel mult pe baza de borderou de achiziţii 
întocmit formal; 
 
 
      
     - în cadrul acestor pieţe, de pe lângă marile oraşe se comercializează 



,,en gross’’ nu numai produse autohtone ci şi legume fructe provenite din 
import, sau comunitatea europeană, evident fără documente. 
     - pe filiera de comercializare a legumelor şi fructelor nu sunt 
respectate normele de igienă şi de siguranţă alimentară impuse de 
regulile unui comerţ civilizat.  
     - certificatele de producător sunt eliberate de primării cu foarte mare 
lejeritate, fără să fie verificate suprafeţele cultivate, culturile înfiinţate, 
cantităţile de legume fructe estimate a se realiza pe specii, sau şi mai 
grav, în condiţii în care persoanele respective nu deţin pământ şi nici nu 
figurează în registrele agricole cu teren cultivat; 
     - sumele cu care statul este păgubit anual din practicarea comerţului 
,,la negru’’ se estimează la peste 1 miliard de euro. 
Diminuarea acestor practici negative prezentate mai sus intră atât în 
competenţa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice precum şi a altor 
instituţii, care, au în atribuţii, administrarea pieţelor agroalimentare şi 
eliberarea certificatelor de producători.  
În ceea ce priveşte legislaţia specifică în sfera comercializării legumelor 
şi fructelor proaspete se apreciază că aceasta este lacunară, în special 
sub aspectul stabilirii trasabilităţii, permiţând ca în baza unor aşa zise 
documente ,,borderouri de achiziţie’’ să se aprovizioneze mulţi 
evazionişti, iar în baza certificatului de producător să se comercializeze 
produse fără respectarea normelor de evidenţă prevăzută de legislaţia 
fiscală. 
În pieţele agroalimentare se comercializează de către persoane care în 
realitate nu sunt producători agricoli cantităţi importante de legume şi 
fructe proaspete, achiziţionate ,,la negru’’ sau provenite din import. 
De asemenea, legislaţia actuală specifică prevede sancţiuni mici, care nu 
sunt de natură să descurajeze fenomenele ilicite existente în acest 
domeniu. 
Având în vedere aceste motive şi pornind de la situaţia existentă, ilicită, 
ce ia amploare de la an la an, s-a procedat la elaborarea acestui act 
normativ, care se supune adoptării, act care să înlăture pe viitor, 
asemenea fenomene ilegale. 
 

2. Schimbări preconizate Între măsurile preconizate, care să îmbunătăţească radical piaţa 
legumelor şi fructelor, pe lângă cele care ţin de respectarea prevederilor 
legale de către primării respectiv, a Hotărârii Guvernului nr. 661/2001, 
privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului 
nr.1334/2004, privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale 
Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele 
agroalimentare, prezenta hotărâre îşi propune: 
     - să asigure cadrul organizatoric şi funcţional al pieţelor legumelor şi 
fructelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a comercializării 
legumelor şi fructelor proaspete pe filiera producător - comerciant en 
gross - comerciant en detail; 
     - să optimizeze şi să instituie ordinea şi disciplina în comerţul cu 
legume şi fructe proaspete prin adoptarea unor sancţiuni care să 
descurajeze practicile ilegale; 
     - să restrângă posibiltăţile de fraudă a agenţilor comercianţi prin 



implicarea activă a asociaţiilor profesionale, prin vizarea carnetului de 
producător şi care va reflecta trasabilitatea produselor.           
     - definirea rolului şi evidenţierea persoanelor juridice ce practică 
comerţul cu legume-fructe 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 3–a  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic - Eliminarea fraudelor din comerţul cu legume fructe 

- Prezentul proiect de act normativ are impact macroeconomic 
pozitiv prin rezultatele financiare scontate care se vor obţine, 
practic, constând în venituri suplimentare la bugetul consolidat al 
statului 
 

11 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri - Se asigură un mediu de afaceri favorabil, echitabil, prin 
reglementarea sistemului de sancţiuni aplicabile agenţilor 
economici care încalcă prevederile legale; 
- Promovarea acestei hotărâri a Guvernului va avea impact 
pozitiv, în sensul determinării operatorilor economici să lucreze 
corect.  

3. Impactul social Prezentul proiect de act normativ are impact social pozitiv 
asupra consumatorilor prin prisma normalizării comerţului cu 
legume fructe, eliminarea verigilor de intermediari care umflă 
preţul pe seama producătorului, stimularea producţiei şi a 
comerţului cu produse autohtone, protejarea producătorilor şi a 
produselor autohtone.  
 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 4-a  Impactul financiar 
asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 

Influenţele financiare asupra bugetului de stat, se vor resimţi 
încă din primul an de punere în aplicare a prezentei hotărâri în 
sensul creşterii veniturilor colectate la bugetul de stat. Se va 
constata o creştere a ,,transparenţei’’ comerţului cu legume-
fructe, scoaterea  la suprafaţă a acestuia, ceea ce va conduce 
implicit la:  
   -  creşterea substanţială a sumelor colectate la buget provenite 
din colectarea TVA - ului şi a impozitului pe profit  
   - sumele încasate din amenzi constituie venituri la bugetul de 
stat  
astfel impactul financiar asupra bugetului consolidat atât pe 
termen curent cât şi pe termen  lung va înregistra valori pozitive. 
 

 
Secţiunea a 5-a  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi  
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ 
b) acte normative ce urmează a fi 

 
 
       Nu este cazul. 



elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziţii 
2. Conformitatea  proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare  

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost întocmit cu respectarea 
legislaţiei comunitare în materie, luând în considerare necesitatea 
implementării prevederilor următoarelor reglementări: 
- Regulamentul (CE) nr.1221/2008 al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.1580/2007 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentelor (CE) nr.2200/96, (CE) nr. 2201/96 şi 
(CE) nr.1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor 
privind standardele  de comercializare. 
- În preambulul  Regulamentului (CE) nr.1221/2008 alin (6) şi (7) 
se invederează că, pentru evitarea fraudelor, loturile de legume şi 
fructe trebuie să fie însoţite de documente, respectiv facturi, care 
să conţină informaţii privitoare la standardele de calitate.   

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

4. Hotărâri ale  Curţii de Justiţie  a 
Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi /sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 6-a  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

 
Consultările organizate cu organizaţii/asociaţii profesionale din 
domeniul producţiei de legume -fructe au evidenţiat interesul 
major pentru îmbunătăţirea sistemului legislativ prin identificarea 
unor soluţii legislative, împreună cu celelate instituţii implicate, 
respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Garda Financiară, de 
eliminare din uz a unor documente imperfecte din punct de  
vedere fiscal reprezentat de borderoul de achiziţie, cu 
propunerea de adoptare în regim de urgenţă a unor documente 
cum sunt cele promovate prin această hotărâre de Guvern, 
documente care să reflecte trasabilitatea legumelor şi fructelor şi 
evidenţa în contabilitate a intrărilor-ieşirilor de marfă;    
De asemenea, au fost informate structuri profesionale din 
sectorul pomicol - legumicol, Federaţia AGROSTAR cu privire la 
promovarea acestei hotărâri . 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de 
act normativ 

S-a avut în vedere să fie consultate organizaţii/asociaţii 
profesionale din domeniul legumelor şi fructelor, care au o bună 
reprezentare în teritoriu, cum este Federaţia Agrostar, cu 
dezvoltare în 18 judeţe.  

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul de 
act normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 

Nu este cazul 



Hotărârii Guvernului nr.521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative 
4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

 
Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 

 
 
Proiectul de act normativ va fi supus spre avizare Consiliului 
Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu este cazul.  
Secţiunea a 7-a  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ 
1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

 - În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 
îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională. 
 - Acţiunea de informare se face prin afişarea proiectului pe site-ul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale   

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 
 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 8-a  Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi /sau locale – înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 

 
Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie de 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 
celor deja existente. 

 
 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
stabilirea unor măsuri de reglementare a filierei de comercializare a legumelor şi 
fructelor proaspete. 
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