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pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea 

unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol  
 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

 

Art. I. – Legea nr. 145/20014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Valabilitatea atestatului de producător este de 5 ani de la 

data emiterii. Atestatul de producător o filă distinctă pentru fiecare an, se 

completează anual cu datele din registrul agricol şi se vizează prin 

aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, 

municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz.” 
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2. La articolul 8, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul 

agricol este valabil 5 ani şi se eliberează la cerere solicitantului de către 

primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria 

în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea 

existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a 

existenţei produsului/produselor supuse comercializării. 

.................................................................................................................... 

(6) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol 

conţine 5 file, câte una pentru fiecare an de valabilitate. Filele se 

completează cu datele privind identitatea producătorului agricol ca 

titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I, 

informaţiile din fiecare an de valabilitate privind suprafeţele cultivate şi 

structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, 

cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, 

alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de 

produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 105 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării, 

este semnată de primar şi rămâne nedetaşabilă la carnet.” 
 

Art. II. – Prevederile art. 3 alin. (2) şi art. 8 alin. (3) şi (6) din 

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică 

începând cu data de 1 ianuarie 2018.  

 

Art. III. – (1) Atestatele de producător eliberate până la data de 

1 ianuarie 2018 în baza Ordinului nr. 1.846/2408/2014 al                     

viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al 

viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din 
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Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările ulterioare, sunt 

valabile până la expirare. 

(2) Carnetele de comercializare eliberate până la data de                

1 ianuarie 2018 în baza Ordinului nr. 20/208/2015 al ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 

alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările 

ulterioare, sunt valabile până la expirare. 
 

Art. IV. – În termen de 30 de zile de la publicarea legii în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, se modifică potrivit 

prevederilor prezentei legi: 

a) Ordinul nr. 1.846/2408/2014 al viceprim-ministrului, 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind punerea 

în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 

agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din           

4 decembrie 2014, cu modificările ulterioare; 

b) Ordinul nr. 20/208/2015 al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din 

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 70 din 27 ianuarie 2015, cu modificările 

ulterioare. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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