EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp

Strategia de dezvoltare a sectorului legume de câmp şi protejate, pepeni şi
ciuperci cultivate, pentru perioada 2002-2004, are în vedere cultivarea unei
suprafeţe de aproximativ 270 mii ha cu un potenţial de producţie de 3500 mii tone.
În cadrul sistemelor de cultivare a plantelor legumicole, cultura în câmp,
neprotejată, este considerată cea mai accesibilă producătorilor şi de aceea ocupă o
suprafaţă de aproximativ 210 mii ha, cu un potenţial de producţie de 3100 mii tone.
Eficienţa economică şi randamentele obţinute pe hectar în sectorul de
legume este condiţionată de factorii ecologici, de mediu şi biotici.
Acest sector a fost lipsit de o strategie coerentă, în perioada anilor
1999-2000, caracterizată prin scăderea capacităţii de a face faţă pieţei
concurenţiale.
Creşterea competitivităţii sectorului de legume de câmp şi protejate,
pepeni şi ciuperci cultivate, în România, se realizează printr-o politică coerentă care
are în vedere următoarele obiective:
- dezvoltarea durabilă a exploataţiilor legumicole;
- ameliorarea sistemelor de producere;
- diversificarea producţiei, cantitativ şi calitativ, pentru satisfacerea
exigenţei consumatorilor;
- repartizarea echitabilă a veniturilor din valorificarea legumelor,
pepenilor şi ciupercilor cultivate, între producători, procesatori şi comercianţi;
- elaborarea strategiilor consolidate şi a politicilor structurale, în
colaborare cu organizaţiile de producători şi organizaţiile interprofesionale
recunoscute;
- construcţii instituţionale pentru aplicarea mecanismelor de reglare a
pieţei;
- antrenarea cercetării şi învăţământului în sprijinul fermierilor.
Pe această bază se preconizează dezvoltarea durabilă a producţiei de
legume de câmp şi protejate, pepeni şi ciuperci cultivate.
Prezentul act normativ cuprinde reguli armonizate cu acquis-ul
comunitar, privind organizarea comună de piaţă, în sectorul de legume şi fructe,
R(CE) nr. 2200/1996, stabilirea nivelurilor maxime pentru anumite substanţe
contaminante, în alimente, R(CE) nr. 466/2001, controlul conformităţii cu normele
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de comercializare pentru legume şi fructe, R(CE) nr. 1148/2001 şi organizarea
comună a pieţelor produselor obţinute din prelucrarea legumelor şi fructelor,
R(CE) nr. 2201/1996.
Prin implementarea şi reglementarea strategiilor şi politicilor în domeniul
legumelor de câmp şi protejate, pepeni şi ciuperci cultivate, producătorii organizaţi
în exploataţii agricole pot beneficia de sprijin din partea statului, în condiţiile legii.
Reprezentanţii autorizaţi ai exploataţiilor agricole şi cei din filiera pe
produs, se pot constitui în asociaţii profesionale şi interprofesionale.
Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat Legea privind
producerea şi valorificarea legumelor de câmp.

