
 
 
 

Bucureşti, 20.02.2018 
                             Nr. 4c-4/59 

 
 

Către,  
 

Biroul Permanent al Camerei Deputaților 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, 

trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în 

procedură de urgență, cu adresa nr. PLx 583/2017 din 18 decembrie 2017. 

 
 

PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

Alexandru STĂNESCU       Dan CIOCAN 

 

 

Parlamentul României
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
 
 

 

simionel.alexandra
comisii



PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
  

Bucureşti, 20.02.2018
Nr. 4c-4/59 

 
 
 

RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera 

cerealelor și a produselor procesate din cereale  
(PLx 583/2017) 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență,  cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din 
cereale, transmis cu adresa nr. PLx 583 din 18 decembrie 2017 și înregistrat sub nr.4c-4/681/19.12.2017 la Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 decembrie 2017. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menționat în 

ședința din 13 februarie 2018. La lucrările comisiei si-au înregistrat prezenta un număr de 24 de deputați, membrii ai comisiei. 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere următoarele:  

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.950/10.11.2017); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 
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Proiectul de lege  ca obiect de reglementare aprobarea aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor 
procesate din cereale. 

La dezbateri a  participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În finalul dezbaterilor, membrii Comisiei sesizate în fond au hotărât, în unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților, 
adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor 
procesate din cereale, cu amendamentele admise  redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

 
PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU   

SECRETAR,  

Dan CIOCAN 

 
 
                    

 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Simionel 
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Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.81/2017 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.  

------------- 

L E G E  
pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.81/2017 

privind modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare 

a pieței pe filiera cerealelor și a 
produselor procesate din cereale 

 

 
 

 

2.   Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.81 din 8 noiembrie 
2017 privind modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței pe filiera cerealelor și a produselor 
procesate din cereale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.895 din 15 noiembrie 2017, cu 
următoarea completare: 

Articolul I- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.81 din 8 noiembrie 2017 privind 
modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței pe filiera 
cerealelor și a produselor procesate 
din cereale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.895 din 15 noiembrie 2017, cu 
următoarele completări:
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3.  ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ 

privind modificarea 
Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței pe filiera 
cerealelor și a produselor 

procesate din cereale 
 
 
 

---------------------- 
 

Nemodificat  

4.  Art. I.- Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieței pe 
filiera cerealelor și a 
produselor procesate din 
cereale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.184 din 27 februarie 2006, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 225/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

------------------------- 

Art. I.- Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței pe filiera 
cerealelor și a produselor procesate 
din cereale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.184 din 27 februarie 2006, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 225/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

 

5.  1.La articolul 2, litera b) va 
avea următorul cuprins: 
„b) Organizația 
Interprofesională «Cereale și 

------------------------- 

Nemodificat  
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Produse Derivate din 
România», denumită în 
continuare O.I.C.P.D.R.ʼʼ 

6.  2. La articolul 3, alineatul (2) 
va avea următorul cuprins: 
,,(2) Vânzarea cerealelor de 
către producătorii agricoli 
persoane fizice sau juridice, pe 
piața internă sau la export, se 
realizează pe baza contractelor 
de vânzare, al căror model se 
aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii și dezvoltării 
rurale, la propunerea 
O.I.C.P.D.R., și a facturilor 
emise potrivit legii, iar în cazul 
persoanelor fizice care nu au 
obligația emiterii facturilor și 
desfășoară activități economice 
potrivit prevederilor Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul 
agricol, cu modificările și 
completările ulterioare, a 
documentelor de valorificare 
reglementate de această lege, 
cu respectarea prevederilor art. 
12 alin. (1).ˮ 
 

--------------------------- 

Nemodificat  
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7.   
 
 
 
 
 
---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 – (1)În vederea 
asigurării trasabilităţii 
cerealelor în piaţă, partenerii 
de pe filieră au obligaţia 
furnizării de date statistice 
lunare de evidenţă a mişcării 
stocurilor de cereale, către 
Sistemul informatic al pieţei pe 
filiera cerealelor. 
 
(Text OUG nr.12/2006) 

 -  La articolul I, după punctul 2 se 
introduce un nou punct, pct.3, cu 
următorul cuprins: 
 
La articolul 3 alineatul (4) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
,,(4) Fac excepție de la prevederile alin.(2) 
vânzările de cereale prin comerțul cu 
amănuntul în unele zone publice, precum 
și vânzările de cereale care au ca obiect 
tranzacționarea unei cantități de până la 
5000 kg, conform legii.ˮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -  La articolul I, după punctul 2 
se introduc șapte noi puncte, 
punctele 3-9, cu următorul 
cuprins: 
«3. La articolul 3, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Fac excepție de la prevederile 
alin (2) vânzările de cereale prin 
comerțul cu amănuntul în zonele 
publice, precum și vânzările de 
cereale care au ca obiect 
tranzacționarea unei cantități de 
până la 5.000 kg, conform legii.” 
 
 
4. La articolul 6, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„Art.6 – (1)  În vederea asigurării 
trasabilităţii cerealelor în piaţă, 
partenerii de pe filieră au obligaţia 
furnizării de date statistice lunare 
de evidenţă a mişcării stocurilor de 
cereale, către Sistemul 
Informaţional al Pieţei 
Produselor Agricole și 
Agroalimentare (SIPPAA) 
înființat în baza prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
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Art. 6 
(2) Sistemul informatic al 
pieţei  pe filiera cerealelor se 
organizează în condiţiile legii 
de către Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, în 
colaborare cu Consiliul cereale 
şi produse procesate. 
 
 
 
 
Art. 8 
 (1) 
a)direct de la producătorii 
agricoli, cu respectarea 
prevederilor art. 3 alin. (2), 
dacă deţin în proprietate sau 
administrează spaţii de 
depozitare autorizate; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------- 
 

Guvernului nr.67/2008, privind 
organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Informaţional pentru 
Piaţa Produselor Agricole şi 
Alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
 
5. La articolul 6 alineatul (2) se 
abrogă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La articolul 8 alineatul (1), litera 
a) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„a)direct de la producătorii agricoli, 
cu respectarea prevederilor art. 3 
alin. (2), dacă deţin în proprietate 
sau administrează spaţii de 
depozitare autorizate, ce 
îndeplinesc condițiile tehnice și 
sunt verificate periodic de 
instituţiile cu atribuții în 
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(Text OUG nr.12/2006) 
 
 
 
 
Art.10- 
b)să fie achiziţionate de la 
ceilalţi parteneri de pe filieră, 
din spaţii de depozitare 
autorizate, pe baza contractelor 
de vânzare-cumpărare şi 
însoţite de facturi fiscale; 
 
(Text OUG nr.12/2006) 
 
 
 
 
 
Art.11 - 
(2)Livrarea pâinii către 
beneficiari se efectuează de 
operatorii economici, cu 
respectarea normelor 
referitoare la personalizarea 
produselor proprii, care se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 

domeniu;” 
 
 
7. La articolul 10, litera b). se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„b)să fie achiziţionate de la ceilalţi 
parteneri de pe filieră, din spaţii de 
depozitare autorizate, pe baza 
contractelor de vânzare şi însoţite 
de facturi fiscale, file din carnetele 
de comercializare;” 
 
 
 
 
 
8.La articolul 11, alineatele (2) și 
(3) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„(2)Livrarea pâinii către beneficiari 
se efectuează de operatorii 
economici, cu respectarea normelor 
referitoare la personalizarea 
produselor proprii, etichetarea, 
conform normelor legale în 
vigoare. 
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Rurale, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
(3)În structurile de vânzare cu 
amănuntul se afişează 
obligatoriu denumirea 
furnizorului de pâine, 
denumirea produselor livrate şi 
preţul de vânzare cu amănuntul 
al acestora, exprimat în lei/kg 
şi lei/bucată. 
 
(Text OUG nr.12/2006) 
 
 
 
Art.14-(1) 
b)neîndeplinirea condiţiilor 
existente la data acordării 
autorizaţiei de depozit, cu 
amendă de la 5.000 lei (RON) 
la 6.000 lei (RON) şi, după 
caz, cu suspendarea 
autorizaţiei de depozit pe 
perioada necesară remedierii 
deficienţelor sau anularea 
acesteia; 
 
(Text OUG nr.12/2006) 

 
 
 
 
(3) În structurile de vânzare cu 
amănuntul se afişează obligatoriu 
denumirea producătorului de 
pâine, denumirea produselor livrate 
şi preţul de vânzare cu amănuntul 
al acestora, exprimat în lei/kg şi 
lei/bucată.” 
 
 
 
9.La articolul 14, litera b) a  
alineatului (1) și alineatul (3) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„b) neîndeplinirea prevederilor 
art. 3 alin.(1) şi (2) și art. 6 
alin.(1), și a condiţiilor existente la 
data acordării autorizaţiei de 
depozit, cu amendă de la 5.000 lei  
la 6.000 lei şi, după caz, cu 
suspendarea autorizaţiei de depozit 
pe perioada necesară remedierii 
deficienţelor sau anularea acesteia; 
 
------------------------------------  
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(3)Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor 
prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) 
se fac de către persoane 
împuternicite în acest scop de 
la Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, iar a celor prevăzute la 
alin. (1) lit. e) se fac de către 
Garda Financiară şi 
personalul anume desemnat 
din cadrul Poliţiei Române.
  
(Text OUG nr.93/2009) 
 

 
(3) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor prevăzute la 
alin. (1) lit. a)-d) se fac de către 
persoane împuternicite în acest 
scop de la Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, iar a celor 
prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de 
către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală şi personalul 
desemnat din cadrul Poliţiei 
Române. ”» 
 
 
 
 

8.  Art. II. – (1) Ordinul 
ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale prevăzut la 
art. 3 alin. (2) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 
12/2006 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței 
pe filiera cerealelor și a 
produselor procesate din 
cereale, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 225/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, inclusiv cu 
modificările aduse prin 

------------------ 

Nemodificat  
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prezenta ordonanța de urgență, 
se emite în termen de 30 de 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe 
de urgență. 
(2) În termen de 45 de zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de 
urgență, orice vânzare-
cumpărare de cereale pe piața 
internă sau la export trebuie să 
facă obiectul unui contract 
scris între părți sau primii 
cumpărători trebuie să facă o 
ofertă scrisă de a contracta. 
Primii cumpărători sunt 
persoane fizice, persoane fizice 
autorizate în baza Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 
44/2008 privind desfășurarea 
activităților economice de 
către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile 
individuale și îndreprinderile 
familiale, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr. 182/2016, și 
persoane juridice care 
achiziționează cereale de la 
producătorii agricoli în 
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vederea 
consumului/procesării/comerci
alizării acestora. 
(3) Contractul de vânzare 
și/sau oferta de a contracta, 
prevăzute la alin. (2), încheiate 
între părți înainte de livrare, 
trebuie să îndeplinească 
condițiile și să conțină 
elementele prevăzute la art. 
168 alin. (1)-(7) din 
Regulamentul (UE) nr. 
1.308/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de 
instituire a unei organizări 
comune a piețelor produselor 
agricole și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 
922/72, (CEE) nr. 234/79, 
(CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 
1.234/2007 ale Consiliului. 

9.  Art. III. - Contractele de 
vânzare încheiate pentru 
aplicarea prevederilor 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 12/2006, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 225/2006, cu 
modificările și completările 

----------------------- 

Art. III. - Contractele de vânzare 
încheiate în aplicarea prevederilor 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 12/2006, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 
225/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, înainte de 
data intrării în vigoare a prezentei 
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ulterioare, înainte de data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență sunt 
supuse dispozițiilor legale în 
vigoare la data când acestea au 
fost încheiate în tot ceea ce 
privește încheierea, 
modificarea, interpretarea, 
efectele, executarea și 
încetarea acestora. 

ordonanțe de urgență sunt supuse 
dispozițiilor legale în vigoare la 
data când acestea au fost încheiate 
în tot ceea ce privește încheierea, 
modificarea, interpretarea, efectele, 
executarea și încetarea acestora. 

10.   

 

Articolul II. În tot cuprinsul 
Ordonanței de urgenţă a 
Guvernului nr. 12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate 
din cereale, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 255/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sintagma „direcţiile 
pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene”, se înlocuiește cu 
sintagma „direcțiile pentru 
agricultura județene și a 
Municipiului București” şi 
sintagma „Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale” se 
înlocuiește cu sintagma „Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”. 

 

 


