Programul Operational Capacitate Administrativa
Axa prioritară: Administraþie publica si sistem judiciar eficiente
Componenta 1: CP2/2017 - Cresterea capacitatii ONG-urilorsi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative
Proiect: „Legislatie actualizata pentru un comert calitativ cu produse agroalimentare”
Cod proiect 111846

SINTEZA PROPUNERILOR DE MODIFICĂRI LEGISLATIVE
Plecând de la necesitatea elaborării acestui Proiect care are ca obiectiv general formularea de propuneri alternative la politicile
publice pentru actualizarea cadrului legislativ specific în vederea îmbunătățirii activităților de comerț cu produse agroalimentare din
România, de la OS 3 - Sintetizarea unor propuneri de modificări ale legislației privind comerțul cu produse agroalimentare, OS 4 Realizarea unor alternative viabile la actualul cadru legislativ care reglementează comerțul cu produse agroalimentare prin propuneri
de modificare și completare legislative concrete, în urma analizei Studiului/Cercetării realizate în Proiect, a Cursurilor de instruire, a
dezbaterilor din cadrul Mesei rotunde și a propriei analize a actelor normative naționale și comunitare în domeniul vizat de Proiect,
având în vedere Rezultatul de program urmărit – Propuneri alternative elaborate în domeniul legislației comerțului cu produse
agroalimentare și aspecte privind fiscalitatea – o propunere cuprinzând minimum 5 acte normative, în cadrul activitatii A 6.2 au fost
formulate 53 de propuneri de modificări legislative cu sediul materiei în 14 acte normative distincte, așa cum sunt prezentate în
ANEXĂ, urmând etapa de diseminare a acestor propuneri – Activitatea A 7.
I

Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
Au fost formulate 9 propuneri de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 4 – 14.

II

Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului
Au fost formulate 4 propuneri de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 15 – 16.

III

Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare
Au fost formulate 23 propuneri de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 17 – 28.
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IV
Hotărârea de Guvern nr. 775/2015 privind Aprobarea Strategiei Naţionale Pentru Competitivitate 2015-2020,
modificata prin Hotărârea de Guvern nr. 640/2018
A fost formulata o propunere de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 29 – 32.
V

Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN
Au fost formulate 3 propuneri de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 33 – 38.

VI
Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
A fost formulata o propunere de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 39 – 40.
VII
Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii
publice
Au fost formulate 4 propuneri de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 41 – 42.
VIII

Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal
Au fost formulate 2 propuneri de modificare legislativa, cu Note de fundamentare anexate – pag. 43 – 46.

IX

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
A fost formulata o propunere de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 47 – 50.

X
Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii
Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023
A fost formulata o propunere de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 51 – 52 și 55 – 56.
XI
Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în
cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, din 28.12.2018, aprobate prin Ordinul MADR nr.
1531/2018.
A fost formulata o propunere de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 52 și 55 – 56.
XII
Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin,
eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, din 19.12.2018, aprobate
prin Ordinul MADR nr. 1516/2018
A fost formulata o propunere de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 53 și 55 – 56.
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XIII Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul
Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea
în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, din 27.12.2018
A fost formulata o propunere de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 54 și 55 – 56.
XIV Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor
viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, din 17.12.2018,
aprobate prin Ordinul MADR nr 1508/2018
A fost formulata o propunere de modificare legislativa, cu Nota de fundamentare anexata – pag. 55 și 56.
Referitor la Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități
mobile de transport rutier a fost facuta urmatoarea recomandare: Asociatia ACDBR sa initieze dialog cu Comisia Europeana,
Reprezentanta Permanenta a Romaniei si cu Ministerele cu atributii in domeniul reglementat in vederea formularii de propunere
legislativa de modificare a Regulamentului european nr. 561/2006 in sensul debirocratizarii legislative si, ulterior, prin transpunerea
legislatiei unionale sa urmareasca modificarea legislatiei nationale – pag. 56 – 57.

Ovidiu Gheorghe
Expert creare rețea și diseminare
Președinte Asociația ACDBR

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
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ANEXĂ

Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

I

NR CRT
1

2

FORMA ACTUALA
Art. 4, lit. c)
comerț cu ridicata/de gros - activitatea
desfășurată de comercianții care cumpară
produse în cantități mari în scopul
revânzării acestora în cantități mai mici
altor
comercianți
sau
utilizatori
profesionali și colectivi
Art. 4, lit. e)
comerțul de tip cash&carry - forma de
comerț cu autoservire pe bază de
legițimație de acces - activitatea
desfășurată de comercianții care vând
mărfuri prin sistemul de autoservire către
persoane juridice, persoane fizice
autorizate, asociații familiale autorizate
conform legii și persoane fizice
înregistrate în baza de date a vânzatorului,
în scopul revânzării și/sau prelucrării,
precum și al utilizării acestora ca produse
consumabile,
păstrând
regimul
diferențiat de preț tip engros/en detail

PROPUNEREA DE MODIFICARE
Art. 4, lit. c) se modifică și va avea
următorul cuprins:
comerț cu ridicata/de gros - activitatea
desfășurată de comercianții care cumpară
produse în cantități mari în scopul
revânzării acestora altor comercianți sau
utilizatori profesionali, colectivi sau
individuali.
Art. 4, lit. e) se modifică și va avea
următorul cuprins:
comerțul de tip cash&carry - formă de
comerţ cu autoservire, pe bază de
legitimaţie de acces - activitatea
desfăşurată de operatorii economici care
vând mărfuri prin sistemul de autoservire
către persoane juridice sau persoane fizice
autorizate şi asociaţii familiale autorizate
conform legii, înregistrate în baza de date
a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau
prelucrării, precum şi al utilizării acestora
ca produse consumabile.

FUNDAMENTARE
Pentru logică juridică - comerciantul poate
revinde nu doar în cantități mai mici
produsele achiziționate, ci și în
integralitatea lotului achiziționat.

1 Această modificare va fi benefică
dezvoltării armonioase a rețelei și tipurilor
de distribuție, precum și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii cu
activitate comercială.
2 Această modificare este necesară pentru
impiedicarea unor practici comerciale
conform cărora persoane fizice pot
achiziționa bunuri în vederea revânzării,
ca operatori economici de această dată,
evitând
fiscalizarea
tranzacțiilor
comerciale.
3 În fapt se revine la forma anterioară,
modificată prin OUG nr 22/2012.
4 Legea nr 296/2004 privind Codul
consumului păstrează încă la pct 11 din
Anexă definiția anterioară din OG nr.
99/2000, modificată prin OUG nr
4

22/2012: “comerț de tip cash&carry formă de comerţ cu autoservire, pe bază
de legitimaţie de acces - activitatea
desfăşurată de operatorii economici care
vând mărfuri prin sistemul de autoservire
către persoane juridice sau persoane fizice
autorizate şi asociaţii familiale autorizate
conform legii, înregistrate în baza de date
a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau
prelucrării, precum şi al utilizării acestora
ca produse consumabile.”
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Art. 4

4

Art. 4

5 Pentru definire unitară în OG 99/2000 și
Legea 296/2004. Se corelează astfel cu
intenția expresă a legiuitorului stabilită
chiar prin sancțiunea prevăzută în OG
99/2000 art. 73 pct.22: „exercitarea de
activități de comerț cu ridicata și comerț
cu amănuntul în aceeași structură de
vânzare, respectiv suprafață de vânzare se
sancționează...”
1 Definiția “distribuției de bunuri” nu
există în niciun act normativ național.
2 Prin introducerea definiției distribuției
de bunuri vom putea explicita Secțiunea
G, “Comerț cu ridicata și cu amănuntul”
din Ordinul INS nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificării activităților din
economia națională – CAEN, aceasta
nefiind în acord cu realitățile economice
actuale.

SE INTRODUCE ALINEAT NOU:
Art. 4, lit. t)
Distribuția de bunuri
reprezintă
activitatea mixtă de vânzare cu ridicata
sau de intermediere a vânzării cu ridicata
a produselor și de prestare a serviciilor de
depozitare și transport, merchandising și
marketing a bunurilor, pe bază de acorduri
sau practici între doi sau mai mulți
operatori economici, fără a fi afectate
caracteristicile produsului.
Se corelează cu definiția “distribuției de
SE INTRODUCE ALINEAT NOU:
Art. 4, lit. u)
bunuri”.
Distribuitor – operatorul economic care Definirea noțiunii “distribuitorului de
5

5

Art. 12.
(1) Autoritățile administrației publice
locale stabilesc strategia de dezvoltare a
rețelei de distribuție, având drept
obiective:
e) dezvoltarea și revigorarea rețelei de
distribuție în zonele montane, rurale și
defavorizate și susținerea creării de
servicii de piață în aceste zone;
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Art. 12.
(4) Autoritățile administrației publice
locale, în stabilirea strategiei de
dezvoltare conform alin. (1), au în vedere
următoarele caracteristici teritoriale:
c) centre istorice, în scopul promovării
unor activități comerciale adecvate și al
protejării zonelor cu valoare istorică și
artistică;

desfășoară activitatea de distribuție de bunuri” în OG nr. 99/2000 este necesar a
bunuri și care își însușește titlul asupra fi făcută în corelare cu caracteristicile
mărfii pe care o vinde.
conceptului de distribuție, care pe lângă
activitatea efectivă de comerț cu ridicata
și/sau cu amanuntul, cuprinde și prestarea
de servicii acordate clientilor: achiziție,
depozitare, logistică, transport, marketing,
comercializare.
Spre deosebire de activitatea de
“logistică” care se definește prin presatrea
de servicii, distribuția presupune achiziția
mărfurilor/însușirea
titlului
asupra
bunurilor achiziționate în vederea
vânzării.
La art. 12 Se introduce pct. 1, lit. e) se Avand in vedere dinamica dezvoltarii
modifică și va avea următorul cuprins: turismului in Romania precum si
Art. 12. - (1) Autoritățile administrației asteptarile turistilor romani si straini
publice locale stabilesc strategia de privind oferta de produse si servicii
dezvoltare a rețelei de distribuție, având traditionale si locale, este necesar ca
drept obiective:
retelele de distributie sa deserveasca si
e) dezvoltarea și revigorarea rețelei de zonele turistice.
distribuție în zonele turistice de interes
national si local, zonele montane, rurale
și defavorizate și susținerea creării de
servicii de piață în aceste zone;
La art. 12 pct. 4, lit. c) se modifică și va Pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
IMM,
pentru
sprijinirea
creşterii
avea următorul cuprins:
(4) Autoritățile administrației publice competitivităţii mediului de afaceri
locale, în stabilirea strategiei de autohton pe plan local, in sprijinul
dezvoltare conform alin. (1), au în vedere definirii si a punerii in valoare a
următoarele caracteristici teritoriale:
specificului local si regional.
c) centre istorice, în scopul promovării
unor activități comerciale adecvate in
special productia si comercializarea
produselor traditionale si cu indicatie
6

7

8

art.12

Art 12

geografica, artizanat si mestesugaresti,
alimentatie publica și al protejării
zonelor cu valoare istorică și artistică;
art. 12 Se introduce pct. 8:
Fără a aduce atingere principiului
autonomiei locale, Guvernul va elabora
Hotărâre de Guvern privind aprobarea
Normelor
meodologice
privind
armonizarea unitară la nivel national a
strategiilor de dezvoltare ale rețelelor
de
distribuție
locale,
care
reglementează:
a)
Accesul vehiculelor de transport
marfă în unitățile administrativ
teritoriale în funcție de tonaj și
dimensiuni maxim admise;
b)
Regimul parcării vehiculelor de
transport marfă regimul orar al
aprovizionării comercianților.
art. 12 Se introduce pct. 9:
“Amplasarea structurilor de vanzare cu
suprafata mai mare de 400 m.p. se va
face exclusiv in teritoriu periurban, asa
cum este definit de Legea nr 350/2001
privind amenajarea teritoriului si
urbanismului.”

1 Această modificare va fi benefică
dezvoltării armonioase a rețelei și tipurilor
de distribuție, precum și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii cu
activitate comercială.
2 Această prevedere va incuraja
dezvoltarea sectorului economic al
distribuției de bunuri, pe principiul
predictibilității
cadrului
legislativ
național, înlăturând diferențele majore de
reglementare de la nivelul autorităților
publice locale.

Extras din Fundamentarea Declarației nr
88/2007 a Parlamentului European,
privind anchetarea abuzurilor de putere
exercitate de supermagazinele din
Uniunea Europeană şi soluţionarea acestei
probleme:
“Parlamentul European,
A întrucât, pe întreg teritoriul UE, sectorul
de vânzări cu amănuntul este dominat din
ce în ce mai mult de un număr mic de
lanţuri de supermagazine;
C …întrucât informaţiile colectate în
întreaga Uniune arată că marile
supermagazine abuzează de puterea lor
de cumpărare pentru a-i obliga pe
furnizori (atât cei stabiliţi în UE, cât şi
7

în afara UE) să îşi reducă preţurile la
niveluri imposibil de susţinut şi pentru
a le impune condiţii inechitabile;“
E …întrucât consumatorii s-ar putea
confrunta cu o scădere a diversităţii
produselor oferite, a patrimoniului
cultural reprezentat de acestea şi a
numărului de puncte de vânzare cu
amănuntul,"
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solicită DG Concurenţă să efectueze o
anchetă privind efectele pe care
concentrarea sectorului european de
supermagazine le are asupra micilor
întreprinderi, furnizori, lucrători şi
consumatori şi, în special, să evalueze
abuzurile legate de puterea de cumpărare
care ar putea fi generate de o astfel de
concentrare;
2.
solicită Comisiei să propună
măsuri adecvate, inclusiv reglementări,
pentru a proteja consumatorii, lucrătorii şi
producătorii de orice abuz de poziţie
dominantă sau de efectele negative
identificate în cursul acestei anchete;
3.
încredinţează
Preşedintelui
sarcina de a transmite prezenta
declaraţie,
însoţită
de
numele
semnatarilor, Comisiei, Consiliului şi
parlamentelor statelor membre.
Art. 15
La Art. 15 se modifică, se adaugă lit. h) Avand in vedere impactul extinderii
activitatilor comerciale desfasurate de
și va avea următorul cuprins:
comerciantii care detin retele de magazine
Art. 15
În vederea avizării amplasării structurilor În vederea avizării amplasării structurilor cu structuri de vanzare medie si mare
de vânzare cu suprafață mare, Comisia de vânzare cu suprafață medie si mare, asupra IMM ce desfasoara activitati
8

tehnică de amenajare a teritoriului și
urbanism, constituită potrivit Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului
și urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare, va fundamenta din
punct de vedere tehnic emiterea avizului
arhitectului-șef pentru documentațiile de
amenajare a teritoriului și urbanism,
ținând seama de reglementările în vigoare
privind
amenajarea
teritoriului
și
urbanismul, precum și de următoarele
criterii cu privire la impactul urbanistic al
amplasării în raport cu dezvoltarea urbană
durabilă și integrată a localității:

Comisia tehnică de amenajare a
teritoriului și urbanism, constituită potrivit
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare, va fundamenta
din punct de vedere tehnic emiterea
avizului
arhitectului-șef
pentru
documentațiile de amenajare a teritoriului
și
urbanism,
ținând
seama
de
reglementările
în
vigoare
privind
amenajarea teritoriului și urbanismul,
precum și de următoarele criterii cu
privire la impactul urbanistic al amplasării
în raport cu dezvoltarea urbană durabilă și
integrată a localității:
h) Amplasarea structurilor de vanzare
cu suprafata mai mare de 400 m.p. se
face exclusiv in teritoriul periurban, asa
cum este acesta definit de Legea
nr.350/2001
privind
amenajarea
teritoriului si urbanismului.

economice in zone ce tin de teritoriul
intravilan,
declinul
comertului
cu
amanuntul si consecintele asupra cererii
scazute de spatii comerciale in special in
zonele centrale ale localitatilor ceea ce
genereaza pierderi comunitatilor locale,
precum si problemele de fluenta a
traficului de autovehicule inclusiv a
transportului public in comun.

NOTA DE FUNDAMENTARE
Principiile generale pe care le stabileste Ordonanta de Guvern 99/2000 privesc desfășurarea activității comerciale și
dezvoltarea rețelei de distribuție a produselor și serviciilor de piață, cu respectarea principiilor liberei concurențe, protecției vieții,
sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului. Prevederile ordonanței au în vedere, printre
altele, realizarea următoarelor obiective: stimularea dezvoltării activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
încurajarea liberei inițiative, asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a produselor și serviciilor de piață; informarea corectă
și protejarea intereselor consumatorilor, precum și posibilitatea asigurării produselor și serviciilor de piață în zonele de vecinătate ale
acestora; modernizarea și dezvoltarea formelor de distribuție; promovarea diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare;
stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață.
Ultimii 10-15 ani au fost marcati in Romania in domeniul comertului de dezvoltarea retelelor de supermagazine si
hipermagazine, ceea ce a condus, pe de o parte, la modernizarea activitatilor de comert cu amanuntul si cu ridicata, in prezent
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ponderea comertului cu produse alimentare fiind de 50-60% la nivel national, iar pe de alta parte, aceasta extindere a creeat o serie de
dezechilibre in mai multe sectoare.
Dezvoltarea de structuri mari si de parcuri comerciale genereaza dificultati urbanistice majore cel putin in urmatoarele directii:
traficul autovehiculelor este perturbat puternic in zone intravilane, inchiderea magazinelor mici genereaza o oferta de spatii comerciale
pentru care nu exista cerere, inclusiv in zonele centrale si turistice. In urma planurilor gresite de dezvoltare urbana din anii 1950-1989,
orasele din Romania au in prezent anumite probleme structurale printre care densitatea mare a populatiei (nr. loc/kmp), deficitul
enorm al locurilor de parcare, reteaua de strazi si proiectele de infrastructura rutiera care nu au putut prelua decat o parte din traficul
generat de cresterea exponentiala a numarului de autovehicule.
In domeniul comertului, disfunctionalitati severe sunt generate in mod „natural” de supermarketuri si hipermarketuri in relatia
cu furrnizorii/producatorii dar si in relatia cu consumatorii, asa cum este semnalat la nivelul UE cat si in alte regiuni dezvoltate si in
curs de dezvoltare. In acest context, in anul 2008 Parlamentul European a emis Declaraţia 0054 privind investigarea şi soluţionarea
abuzurilor de putere exercitate de supermarketurile care îşi desfăşoară activitatea în Uniunea Europeană. Prin acest document, a
solicitat DG Concurenţă să efectueze o anchetă privind efectele pe care concentrarea sectorului de supermarketuri din UE le are asupra
micilor întreprinderi, furnizori, lucrători şi consumatori şi, în special, să evalueze abuzurile legate de puterea de cumpărare care ar
putea fi generate de o astfel de concentrare si a solicitat Comisiei să propună măsuri adecvate, inclusiv reglementări, pentru a proteja
consumatorii, lucrătorii şi producătorii de orice abuz de poziţie dominantă sau de orice alte efecte negative identificate în cursul
acestei anchete. Aceasta solicitare a venit in urma constatarii urmatoarelor element: sectorul de vânzări cu amănuntul este dominat din
ce în ce mai mult de un număr mic de lanţuri de supermarketuri; întrucât aceşti distribuitori cu amănuntul devin în mod rapid
„gardienii sectorului”, exercitându-şi controlul asupra unicului acces veritabil pe care îl au agricultorii şi alţi furnizori la consumatorii
din UE; întrucât informaţiile colectate în întreaga UE sugerează că marile supermarketuri abuzează de puterea lor de cumpărare pentru
a-i obliga pe furnizori (atât cei stabiliţi în UE, cât şi în afara UE) să îşi reducă preţurile la niveluri imposibil de susţinut şi pentru a le
impune condiţii inechitabile; întrucât astfel de presiuni exercitate asupra furnizorilor au efecte negative atât asupra calităţii ocupării
forţei de muncă, cât şi asupra protecţiei mediului; întrucât consumatorii s-ar putea confrunta cu o scădere a diversităţii produselor, a
patrimoniului cultural şi a numărului de puncte de vânzare cu amănuntul; întrucât anumite state membre au introdus dispoziţii legale
prin care se încearcă limitarea unor astfel de abuzuri, însă marile supermarketuri îşi desfăşoară activitatea din ce în ce mai mult la
nivel transfrontalier, motiv pentru care este de dorit o legislaţie la nivelul UE.
La nivelul UE sunt initiate proiecte legislative in domeniul comercializarii produselor si serviciilor de piata, spre exemplu o
Propunere de Directiva privind practicile comerciale neloiale intre intreprinderile in cadrul lantului de aprovizionare cu alimente, iar
Parlementul UE lucreaza la un proiect legislativ privind monitorizarea si impiedicarea relelor practici in comertul cu produse agricole
de catre marile retele.
In cazul Romaniei, exista un numar mare de producatori agricoli care isi gasesc cu greu oportunitati de desfacere a produselor,
iar prin extinderea retelelor de supermagazine si hipermagazine si inchiderea simultana a unui numar mare de magazine mici, sansele
de a isi putea oferi produsele clientilor finali se reduce permanent. Prin limitarea ofertei, sunt afectati si consumatorii care pot, astfel,
sa aleaga dintr-un numar foarte mic de producatori (de exemplu in sectorul produselor de panificatie, lactate si branzeturi, bere, vinuri,
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etc.) in situatia incare in tara noastra sunt mii de mici producatori practic care nu pot intra pe piata, dar si mediul de afaceri la nivel
local si regional este afectat deoarece producatorii care dau specificitatea locala nu mai au posibilitati reale sa isi vanda produsele.
Guvernele Romaniei au exprimat preocuparea privind incurajarea IMM si sprijinirea sectorului agro-alimentar constituie
prioritati ale legislativului si executivului Romaniei, recunoscand rolul local social si economic. De asemenea, în majoritatea lor,
aceste întreprinderi nu au vocaţie de creştere şi dezvoltare a afacerii, rămânând pe întreaga durată de viaţă în aceeaşi clasă de mărime
în care au fost create (în general, aceea de microîntreprindere). Privite în context local, IMM constituie într-adevăr, "coloana
vertebrală a unei economii" (naţionale sau europene), prin "însumarea" multor economii locale în care funcţionează "nenumărate"
întreprinderi private micro, mici sau mijlocii. Multe studii derulate la nivelul UE arata impactul social si economic al extinderii
merilor retele asupra comunitatilor locale, rolul la nivel local al magazinelor independente, fiind determinate mai multe avantaje
pentru comunitate oferite de magazinele independente.
Prin modificarile propuse, comunitatile locale vor avea mai multe avantaje din punct de vedere al mentinerii si incurajarii IMM
– micilor producatori si afacerilor locale, prin ocuparea mai judicioasa a spatiilor comerciale cu suprafete mici, precum si pentru
interesele consumatorilor prin varietatea mai mare de produse, prin incurajarea specificitatii locale si a serviciilor turistice, cat si din
punct de vedere al dezvoltarii urbane durabile a localitatilor – argumentatie pentru punctele 5 si 6 din tabelul de mai sus.
Argumentele pentru necesitatea introducerii in legislatia speciala a definirii conceptelor de “distribuție” și “distribuitor”:

Termenul de distribuție desemnează ansamblul mijloacelor și operațiunilor care asigură punerea la dispoziția utilizatorilor sau
a consumatorilor finali a bunurilor și serviciilor realizate de către întreprinderile producatoare. Sau, altfel spus, distribuția reprezintă
procesul prin care bunurile și serviciile sunt puse la dispoziția consumatorilor intermediari sau finali, asigurându-li-se acestora
facilități de timp, loc, mărime etc.

În viziunea marketingului modern, distribuția este un concept complex ce reflectă: procesul circuitului fizic al mărfurilor,
relațiile ce apar pe piață și ansamblul activităților ce marchează trecerea produselor de la producător la consumator.
Prin urmare, nu putem reduce distribuția la mișcarea fizică, deoarece aceasta este însoțită, precedată și urmată de fluxurile ce
apar între participanți si anume: fluxul produsului, negocierilor, titlului de proprietate, informațional și promoțional (B. Rosembloom –
“Marketing channels” – A Management View, The Dryden Press, Chicago 1983 p.10).
In România termenii de Distribuție/Distribuitor nu sunt definiți sau sunt definiți “schematic” în legislația în vigoare, de multe
ori distribuția fiind asimilată unei simple intermedieri în actul de comerț, lucru neadevărat dacă avem în vedere funcțiile principale ale
distribuției:
1.
funcţia de schimbare a proprietăţii asupra produsului – se realizează prin operaţiuni comerciale care constau în:
repartizare, vânzare, cumpărare, prezentare şi servicii etc.;
2.
funcţia de transport – asigură scurgerea produselor de la producător la distribuitor şi de la acesta la consumator, după ce, de
regulă suportă şi operaţiuni de depozitare. Cum situaţiile în care consumatorul îşi cumpără direct produsul de la producător, sunt rare,
activitatea de transport devine inevitabilă şi înseamnă cheltuieli, ce sporesc valoarea produsului;
3.
funcţia de stocare – permite ajustarea în timp a producţiei la evoluţia cererii. De obicei distribuitorul cumpără (se
aprovizionează) de la producător (în partidă mare – engros) la anumite intervale de timp şi pune la dispoziţie permanent
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consumatorului, care va găsi produsul atunci când îl doreşte. Depozitarea trebuie să asigure condiţii bune pentru a nu se altera
caracteristicile produsului;
4.
funcţia de sortare şi ambalare – face posibilă oferirea unei varietăţi de produse sub aspect calitativ, structural, de marcă.
Distribuitorul transformă lotul de producţie în lot de vânzare, oferindu-i produsul consumatorului, individual sau în loturi mici;
5.
funcţia de promovare – oferă informaţii consumatorului despre produse, iar prin formele de vânzare utilizate, publicitate, etc.
contribuie la creşterea volumului vânzării;
6.
funcţia financiară – se realizează prin faptul că distribuitorul cumpără de la producător în partidă mare, oferindu-i
contravaloarea produselor, ceea ce-i permite continuitatea activităţii, chiar dacă produsele nu au ajuns la consumator. În acest fel,
distribuitorul este cel care finanţează continuitatea producţiei, asumându-şi riscul;
7.
funcţia socială – constă în asigurarea protecţiei intereselor consumatorului şi educarea sa, prin numeroase mijloace pe care
comerţul le are la dispoziţie.
Subliniem diferența specifică între activitatea de comerț și cea de distribuție: distribuţiei îi revine rolul hotărâtor în
asigurarea cursivităţii proceselor economice, întrucât ea finalizează activitatea unui producător, încheind ciclul de producţie şi
asigurând resursele băneşti pentru reluarea activităţii economice.
Referitor la abuzul de putere dominată incriminat de Declarația 88/2007 a Parlamentului European, subliniem faptul că
Parlamentul a concluzionat astfel:
1.
solicită DG Concurenţă să efectueze o anchetă privind efectele pe care concentrarea sectorului european de
supermagazine le are asupra micilor întreprinderi, furnizori, lucrători şi consumatori şi, în special, să evalueze abuzurile legate de
puterea de cumpărare care ar putea fi generate de o astfel de concentrare;
2.
solicită Comisiei să propună măsuri adecvate, inclusiv reglementări, pentru a proteja consumatorii, lucrătorii şi
producătorii de orice abuz de poziţie dominantă sau de efectele negative identificate în cursul acestei anchete;
3.
încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta declaraţie, însoţită de numele semnatarilor, Comisiei,
Consiliului şi parlamentelor statelor membre.
Până în prezent nici Guvernul, nici Parlamentul României nu au propus “măsuri adecvate” la nivel național, în sensul indicat
de Parlamnetul European Comisiei pentru Piața unională.
Consiliul Concurenței, printr-un Comunicat dat publicității în octombrie 2017 anunța “modificarea modului de analiză a
fuziunilor şi achiziţiilor pe piaţa de retail alimentar din perspectiva dimensiunii geografice, ca urmare a schimbărilor apărute în
comportamentul companiilor de pe această piaţă, dar şi al consumatorilor.”
Mai jos prezentăm extras din acest Comunicat al Consiliului Concurenței, prin care se relevă preocuparea Consiliului referitor
strict la domeniul propriu de activitate:

analiza a fuziunilor şi achiziţiilor pe piaţa de retail alimentar

piaţa relevantă

magazin/suprafață comercială mai mică de 400 mp – reperul ales va fi de 10 minute de mers pe jos faţă de magazinul
analizat
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magazin/suprafață comercială mai mare de 400 mp – reperul ales va fi de 10 minute de mers cu autoturismul faţă de
magazinul analizat.
Trebuie subliniat că în analiza efectuată de Consiliul Concurenței referirile sunt exclusiv la “fuziuni și achiziții”, nu și la
“dimensionarea pieței relevante de retail alimentar”, deoarece atunci când definește conceptul de „concentrare economică”
legiuitorul distinge în Legea concurenței nr. 21/1996 astfel:
“Art. 9. - (1) Se realizează o concentrare în cazul în care modificarea de durată a controlului rezultă în urma:
a) fuzionării a două sau mai multe întreprinderi independente anterior sau părți ale unor întreprinderi; sau
b) dobândirii, de către una sau mai multe persoane care controlează deja cel puțin o întreprindere ori de către una sau mai multe
întreprinderi, fie prin achiziționarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului
direct sau indirect asupra uneia ori mai multor întreprinderi sau părți ale acestora.”
În acest context juridic, prin dispozițiile exprese ale OG nr. 99/2000, CAPITOLUL IV - Obligațiile și răspunderile
autorităților administrației publice centrale și locale, art. 11 – 16, se instituie în sarcina autorităților publice locale obligația de a
asigura “ dezvoltarea armonioasă a rețelei și tipurilor de distribuție și promovarea întreprinderilor mici și mijlocii cu
activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață. ”
EXTRAS DIN COMUNICATUL CONSILIULUI CONCURENȚEI:
“Astfel, când va analiza piaţa relevantă a unui magazin de peste 400 mp, se vor avea în vedere toate magazinele existente (mici şi
mari) în aria de 10 minute de mers cu autoturismul faţă de magazinul analizat. Dacă se va analiza un magazin de proximitate, se
vor avea în vedere alte magazine de proximitate (cu suprafata mai mică de 400 mp) care se află în aria de 10 minute de mers pe jos
faţă de magazinul analizat, dar şi magazinele de dimensiuni medii şi mari (comerţ modern), într-o arie de 10 minute de mers cu
maşina faţă de magazinul analizat.
Ca urmare, odată cu aplicarea noului mod de analiză, vor fi mai greu de îndeplinit condiţiile pentru ca autoritatea de concurenţă să
autorizeze tranzacţiile care implică magazine ce se află la distanţă mai mică de 10 minute.
Autoritatea de concurenţă a comandat un sondaj în sectorul de retail alimentar pentru a constata schimbările apărute în
comportamentul consumatorului atunci când achiziţionează bunuri de consum curent. Pe baza datelor şi informaţiilor obţinute în
cadrul sondajului, Consiliul Concurenţei a derulat o analiză suplimentară care a indicat o orientare a consumatorului român către
formatele de comerţ modern – denumite generic „supermarket”, în timp ce magazinele mici de cartier și piața agroalimentară
reprezintă alternative puțin exploatate de consumatori.
Având în vedere proximitatea magazinelor cu suprafeţe mici şi specificul acestora, gama restrânsă de produse care acoperă o nevoie
urgentă şi ocazională şi localizarea acestora la parterul blocurilor, de cele mai multe ori fără posibilitate de parcare, consumatorii
aleg să se deplaseze pe jos pentru a ajunge la aceste magazine. Analiza a reliefat faptul că cei mai mulţi consumatori sunt dispuşi să
se deplaseze maximum 10 minute pe jos până la magazinele de proximitate de sub 400 mp.
Pe de altă parte, pentru magazinele cu suprafețe de vânzare medii şi mari, de peste 400 de mp, respondenţii aleg să meargă cu
mașina personală şi sunt dispuşi să aloce un timp de până la 10 minute .
Astfel, au fost identificate două tipuri de magazine care necesită departajare atunci când se analizează oferta produselor de
consum curent aparţinând comercianţilor cu amănuntul:
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Magazine de comerţ cu amănuntul cu suprafaţă de vânzare mai mică de 400 de mp - magazine de proximitate (magazine mici
de cartier, alimentare, buticuri, alte magazine sub 400 mp);

Magazine de comerţ cu amănuntul cu suprafaţă de vânzare mai mare de 400 mp (supermarketuri/hipermarketuri/discounteri,
respectiv magazinele cu suprafeţe între 400 – 2.500 mp şi peste 2.500 mp; aceste magazine fac parte din comerţul modern tip
„supermarket”).
Ca urmare, atunci când se va analiza piaţa relevantă în sectorul de retail alimentar Consiliul Concurenţei va avea în vedere toate
aceste aspecte constatate atât la nivelul municipiului Bucureşti, cât şi la nivel naţional.”
In Studiul eleborat in cadrul Proiectului raspunsurile repondentilor au fost urmatoarele:
a)
Referitor la necesitatea modificarii si completarii OG 99/2000, pentru a asigura o mai buna functionare a activitatatilor
de productie, comert cu amanuntul, comert cu ridicata si servicii din sfera produselor agro-alimentare, 92,42% dintre
repondenti au raspuns ca acest act normativ necesita a fi modificat si completat.
b)
Referitor la puctul 2 din tabelul de mai sus, in privinta modificarii propuse, raspunsurile subiectilor au fost: 48,21%
DA, 28,57% POATE.
c)
Referitor la puctul 3 din tabelul de mai sus, in privinta necesitatii introducerii definitiei „distributiei de bunuri”,
răspunsurile au avut următoarea structură: 64,98% DA, 1,84% NU, 33,18% POATE.
d)
Referitor la puctul 4 din tabelul de mai sus, in sensul unificarii prevederilor Legii nr. 296/2004 si a OG 99/2000 din
perspectiva definirii notiun de „distribuitor”, 84,75% dintre repondenti au raspuns afirmativ.
e)
Referitor la puctul 7 din tabelul de mai sus, in privinta modificarii propuse, raspunsurile subiectilor au fost: 78,40%
DA, 1,60% NU, 20,00% POATE.
f)
Referitor la puctul 8 din tabelul de mai sus, in privinta modificarii propuse, raspunsurile subiectilor au fost: 71,43%
DA, 21,01% POATE.
g)
Referitor la puctul 9 din tabelul de mai sus, la întrebarea “Amplasarea structurilor de vânzare cu suprafață mai mare de 400
m.p. se va face exclusiv în teritoriu periurban, așa cum este definit de Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismului, conform art. 6, alin 2 din prezenta Lege”, 71% dintre repondenți au validat această propunere de modificare.
În lumina celor mai sus exprimate apreciem că se impune modificarea în regim de urgență a OG nr. 99/2000.
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II

Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului

NR CRT
1

2

3

FORMA ACTUALA

PROPUNEREA DE MODIFICARE
Art. 43.Se impune necesitatea definirii sintagmei
Operatorii economici pot contribui și “terțe părți”
colabora cu terțe părți la realizarea unor
programe reale și eficiente de educare și
informare a consumatorilor.
ANEXA DEFINITII
ANEXA DEFINITII
Punctul 11 se modifică și va avea
următorul cuprins:
11. comerț de gros cash and carry/formă comerțul de tip cash&carry - formă de
de comerț cu autoservire, pe bază de comerţ cu autoservire, pe bază de
legitimație de acces - activitatea legitimaţie de acces - activitatea
desfășurată de operatorii economici care desfăşurată de operatorii economici care
vând mărfuri prin sistemul de autoservire vând mărfuri prin sistemul de autoservire
către persoane juridice sau persoane fizice către persoane juridice sau persoane fizice
autorizate și asociații familiale autorizate autorizate şi asociaţii familiale autorizate
conform legii, înregistrate în baza de date conform legii, înregistrate în baza de date
a vânzătorului, în scopul revânzării și/sau a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau
prelucrării, precum și al utilizării acestora prelucrării, precum şi al utilizării acestora
ca produse consumabile;
ca produse consumabile.
ANEXA DEFINITII
ANEXA DEFINITII
Dupa punctul 16 se introduce punctul
16’ care va avea urmatorul cuprins:
Distribuția de bunuri
reprezintă
activitatea mixtă de vânzare cu ridicata
sau de intermediere a vânzării cu ridicata
a produselor și de prestare a serviciilor de
depozitare și transport, merchandising și
marketing a bunurilor, pe bază de acorduri
sau practici între doi sau mai mulți
operatori economici, fără a fi afectate
caracteristicile produsului.

FUNDAMENTARE
Pentru claritate juridica

Armonizarea cu propunerile de modificare
legislativă a Ordonanței de Guvern nr.
99/2000
privind
comercializarea
produselor și serviciilor de piață.

1 Definiția “distribuției de bunuri” nu
există în niciun act normativ național.
2 Prin introducerea definiției distribuției
de bunuri vom putea explicita Secțiunea
G, “Comerț cu ridicata și cu amănuntul”
din Ordinul INS nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificării activităților din
economia națională – CAEN, aceasta
nefiind în acord cu realitățile economice
actuale.
3. Armonizarea cu propunerile de
modificare legislativă a Ordonanței de
Guvern
nr.
99/2000
privind
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4

ANEXA DEFINITII

ANEXA DEFINITII
Punctul 17 se modifică și va avea
următorul cuprins:
17. distribuitor - operatorul economic din Distribuitor – operatorul economic care
lanțul de distribuție, a cărui activitate desfășoară activitatea de distribuție de
profesională nu afectează caracteristicile bunuri și care își însușește titlul asupra
produsului;
mărfii pe care o vinde.

comercializarea produselor și serviciilor
de piață.
1. Armonizarea cu propunerile de
modificare legislativă a Ordonanței de
Guvern
nr.
99/2000
privind
comercializarea produselor și serviciilor
de piață.
2. Actuala definiți prevăzută la pct 17 este
anacronică,
neincluzând
diferențele
specifice între “distribuitor” și alte
categorii de comercianți incluși în
secțiunea G din Ordinul INS nr. 307/2007
privind
actualizarea
Clasificării
activităților din economia națională –
CAEN.

NOTA DE FUNDAMENTARE
Având în vedere:

Lipsa definirii “distribuției de bunuri de larg consum” în întrega legislație națională,

Neactualizarea definiției “distribuitorului de bunuri de larg consum”,

Coexistența a două acte normative care conțin definiții diferite pentru aceleași instituții,

Lipsa demarcării între “distribuție” și ”logistică”, una dintre diferențele specifice fiind că prestarea serviciilor de logistică nu
presupuse și asumarea titlului de proprietate asupra mărfii de către comerciant de la furnizor și, implicit nu presupune nici asumarea
riscurilor aferente proprietății,
se impune modificarea și completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului.
In Studiul eleborat in cadrul Proiectului raspunsurile repondentilor au fost urmatoarele:
a)
Referitor la necesitatea modificarii si completarii Legii nr. 296/2004, pentru a asigura o mai buna functionare a
activitatatilor de productie, comert cu amanuntul, comert cu ridicata si servicii din sfera produselor agro-alimentare, 93,40%
dintre repondenti au raspuns ca acest act normativ necesita a fi modificat si completat.
b)
Raspunsul la una dintre intrebarile deschise este inclus in tabelul de mai sus la pozitia 1.
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III
Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare aduse prin
Legea nr. 150/2016
NR CRT
1

2

3

4

FORMA ACTUALA

PROPUNEREA DE MODIFICARE
FUNDAMENTARE
La art. 2, alin (1) se modifica si va avea Expresia “indiferent de forma de comert”
urmatorul cuprins:
nu corespunde normelor de tehnica
Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se legislative sub aspectul clarității textului.
aplică tuturor persoanelor fizice și juridice
care desfășoară relații comerciale cu
produse alimentare.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se
aplică tuturor persoanelor fizice și juridice
care desfășoară relații comerciale cu
produse alimentare, indiferent de forma
de comerț.
Art. 2 (2) În înțelesul prezentei legi Abrogarea art. 2, alin (2), pct 3
termenii și expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
3. carne românească - carnea provenită
de la animale crescute în fermele din
România
Art. 2 (2) În înțelesul prezentei legi Abrogarea art. 2, alin (2), pct 4
termenii și expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
4. produs alimentar proaspăt - aliment
care nu este conservat prin sterilizare,
deshidratare, congelare sau afumare, cu
excepția refrigerării

Art. 2 (2) În înțelesul prezentei legi Abrogarea art. 2, alin (2), pct 6
termenii și expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
6. produs românesc - produs obținut pe

Trimiterile juridice la statul national
(“românească”, “din
România” și
similare) constituie bariere comerciale din
perspectiva Articolelor 26 și 28-37 din
Tratatul privind Funcționarea Uniunii
Europene.
Este o definiție lipsită de support științific,
deoarece, dorindu-se exhaustiva, conduce
la erori de încadrare a mai multor produse
alimentare.
Spre exemplificare, prin adresa de raspuns
MADR nr. 243810/15.03.2017 la o
solicitare de clarificare din partea
ACDBR, băuturile spirtoase, alcoolul
etilic, vinurile, apa minerală îmbuteliată,
sarea etc s-ar încadra în această definiție,
ceea ce nu corespunde realității procesului
tehnologic de producție, ambalare și
etichetare a produselor enumerate cu titlu
de exemplu.
Trimiterile juridice la statul national
(“românească”, “din
România” și
similare) constituie bariere comerciale din
perspectiva Articolelor 26 și 28-37 din
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teritoriul național din materii prime de
bază provenite în proporție de 100% din
fermele din România; produsul are la
bază interesul acordat de producători
comercianților în sensul asigurării
siguranței și securității alimentare;

5

Art. 2 (2) În înțelesul prezentei legi Abrogarea art. 2, alin (2), pct 8
termenii și expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
8. consumator - orice persoană fizică sau
juridică care cumpără, dobândește,
utilizează
sau
consumă
produse
alimentare;

6

Art. 2 (2) În înțelesul prezentei legi Abrogarea art. 2, alin (2), pct 9
termenii și expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
9. comerciant - persoana fizică sau
juridică autorizată să desfășoare activități
de comercializare către consumator a
produselor alimentare;

7

Art. 2 (2) În înțelesul prezentei legi
termenii și expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
10. contract comercial - document care
stabilește toate condițiile colaborării

Tratatul privind Funcționarea Uniunii
Europene.
Prin trimiterea în acest context la
“asigurarea siguranței și securității
alimentare”, se induce ideea că doar
comercializându-se “produse românești”,
în înțelesul legii, se poate garanta de statul
național siguranța și securitatea națională.
Dublă legiferare, cu referire la:

art.4, lit a) din Ordonanța nr.
99/2000
privind
comercializarea
produselor și serviciilor de piață,

art. 2, lit a) din Legea nr. 363/2007
privind combaterea practicilor incorecte
ale comercianților în relația cu
consumatorii
și
armonizarea
reglementărilor cu legislația europeană
privind protecția consumatorilor,

art 2 din Ordonanța nr. 21/1992
privind protecția consumatorilor.
Dublă legiferare, cu referire la:

art.4, lit. b) din Ordonanța nr.
99/2000
privind
comercializarea
produselor și serviciilor de piață,

art. 2, lit b) din Legea nr. 363/2007
privind combaterea practicilor incorecte
ale comercianților în relația cu
consumatorii
și
armonizarea
reglementărilor cu legislația europeană
privind protecția consumatorilor.

La art. 2, alin (2), pct 10 se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
10. contract comercial - document care
stabilește toate condițiile colaborării
dintre furnizor și comerciant cu
18

dintre furnizor și comerciant cu respectarea
prevederilor
Legii
nr.
respectarea
prevederilor
Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
cu modificările ulterioare, și prevederilor
art. 6 și 7 din Ordonanța de urgență a
Guvernului
nr.
103/2008
privind
înființarea organizațiilor interprofesionale
pentru produsele agroalimentare, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 29/2009;
8

9

10

Art. 2 (2) În înțelesul prezentei legi Abrogarea art. 2, alin (2), pct 11
termenii și expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
11. filiera produsului agroalimentar sistem de relații funcționale care leagă
producătorii, procesatorii, transportatorii,
depozitarii, distribuitorii, comercianții
și/sau
bursele
de
mărfuri
care
tranzacționează același produs sau grup de
produse, în vederea utilizării și/sau a
consumului acestuia/acestora;
Art. 2 (2) În înțelesul prezentei legi Abrogarea art. 2, alin (2), pct 12
termenii și expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
12. acord interprofesional - ansamblu de
reguli elaborate în cadrul unei organizații
interprofesionale
și
asumate
în
unanimitate de organizațiile profesionale
membre, în scopul armonizării cererii și
ofertei de produse, având ca obiectiv
creșterea calității pe filiera de produs
agroalimentar;
Art. 2 (2) În înțelesul prezentei legi Abrogarea art. 2, alin (2), pct 16
termenii și expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:

Dublă legiferare, cu referire la:
Art.2, lit. b) din OUG nr. 103/2008
privind
înființarea
organizațiilor
interprofesionale
pentru
produsele
agroalimentare

Dublă legiferare, cu referire la:
Art.2, lit. d) din OUG nr. 103/2008
privind
înființarea
organizațiilor
interprofesionale
pentru
produsele
agroalimentare

Dublă legiferare, cu referire la:
Art 17, teza a doua din din Ordonanța nr.
99/2000
privind
comercializarea
19

11

12

16. vânzare în pierdere - orice vânzare la
un preț inferior prețului de achiziție;
Art. 2 (2) În înțelesul prezentei legi Abrogarea art. 2, alin (2), pct 18
termenii și expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
18. lanț scurt de aprovizionare - lanț de
aprovizionare care implică un număr
limitat de operatori economici angajați în
activități de cooperare și de dezvoltare
economică locală, precum și relații
geografice și sociale strânse între
producători, procesatori și consumatori.

produselor și serviciilor de piață

Art. 4. - Este interzis oricărui comerciant
să solicite facturarea/refacturarea și să
încaseze de la furnizor taxe și servicii.

Extras din Ordinul nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificării activităților din
economia națională – CAEN:
“Activități auxiliare
Activitățile principale și secundare sunt
efectuate, în general, cu ajutorul unui
număr de activități auxiliare, cum sunt:
contabilitatea, transportul, depozitarea,
achiziționarea,
condiționarea,
promovarea, repararea și întreținerea
etc. Astfel, activitățile auxiliare sunt
acelea care există doar pentru a sprijini
activitățile productive principale și
secundare ale unei unități. Activitățile
auxiliare asigură bunuri și servicii
consumabile pentru uzul acelei unități.
Însă, dacă activitățile unei unități
statistice
și
activitățile
auxiliare
corespunzătoare (de exemplu, un centru
de calcul) se desfășoară în zone
geografice diferite, atunci poate fi
recomandabilă culegerea separată de

Art. 4 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
Art. 4.
(1)
Este interzis comerciantului să
solicite furnizorului plata de taxe
pentru activitățile auxiliare activității
sale principale sau secundare.

Expresia “lanț scurt de aprovizionare” nu
corespunde
normelor
de
tehnica
legislative sub aspectul clarității textului,
nu are corespondent în legislația națională
și nu are fundamentare științifică.
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date despre aceste unități pentru a se
obține categorii de date care să fie
clasificate în funcție de zona geografică.
Ce este o activitate auxiliară?
O activitate auxiliară trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a) să servească unitatea sau unitățile de
care aparține; bunurile sau serviciile
realizate nu trebuie să facă obiectul
tranzacțiilor pe piață;
b) o activitate similară să se desfășoare în
unități
de
producție
similare
independente;
c) să realizeze servicii sau, în cazuri
excepționale, bunuri consumabile care nu
fac parte din produsul final al unității;
d) să contribuie la costurile curente ale
unității în sine, adică să nu genereze
formarea brută de capital (active
imobilizate).
Ce nu este o activitate auxiliară?
Trebuie remarcat
faptul
că, în
conformitate cu definiția de mai sus,
următoarele activități nu trebuie să fie
considerate drept activități auxiliare:
a) producerea de bunuri și servicii care
fac sau contribuie la formarea brută de
capital; de exemplu, activitatea de
construcții pe cont propriu, care va fi
clasificată separat la construcții, dacă
există date disponibile privind volumul
activității;
b) producția, din care o parte importantă
este comercializată chiar dacă o mare
parte a sa este consumată în cadrul
21

activității principale;
c) producția de bunuri care ulterior devin
parte integrantă a producției realizate de
activitățile principale sau secundare (de
exemplu, producția de cutii a unei secții
dintr-o întreprindere, utilizată pentru
ambalarea produselor proprii);
d) producția de energie (dintr-o centrală
electrică sau uzină de cocsificare
integrată), chiar dacă întreaga producție
este consumată în unitatea producătoare;
e) achiziția de bunuri pentru revânzare ca
atare;
f) cercetarea și dezvoltarea, deoarece
această activitate nu asigură un serviciu
care este consumat în cursul producției
curente.”
13

14

Art. 7. - (3) Fac excepție de la prevederile Art. 7 alin (3) se abrogă
alin. (2) produsele alimentare proaspete,
în cazul în care recepția cantitativă și
calitativă se va face în momentul livrării.
Art. 8 se modifica si va avea urmatorul
Art. 8.
cuprins:
(1) Termenul de plată al comerciantului (1) Termenul de plată al comerciantului
către furnizor pentru produsele contractate către furnizor pentru produsele contractate
și livrate se stabilește prin negocierea și livrate se stabilește prin negocierea
contractului, fără ca termenul de plată să contractului, fără ca termenul de plată să
depășească 30 de zile calendaristice.
depășească 60 de zile calendaristice de la
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) data livrării.
produsele alimentare proaspete la care (2) Prin excepție de la prevederile alin.
termenul de plată nu poate fi mai mare de (1) produsele alimentare care au
7 zile calendaristice.
termen de valabilitate mai mic de 30 de
zile, termenul de plată nu poate fi mai
mare de 14 zile calendaristice de la data

A fost abrogat art 2, alin 2, pct 4 privind
definirea “produsului alimentar proaspat”.

Avându-se
în
vedere
prevederile
Declarației nr 88/2007 a Parlamentului
European, privind anchetarea abuzurilor
de putere exercitate de supermagazinele
din Uniunea Europeană şi soluţionarea
acestei probleme, se impune echilibrarea
prin lege a raporturilor comerciale între
comerciant și furnizor din perspectiva
plații bunurilor alimentare livrate, în
principal prin instituirea unor termene
maxime de plată, luându-se ca reper
temporal data livrării bunurilor și, prin
excepție, termene de plată pentru
22

livrării.

15

Art. 9.
(1) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a unei obligații
contractuale de către una dintre părți,
acestea pot stabili în contract plata unor
penalități de către partea în culpă,
cuantumul acestora fiind negociat la data
încheierii contractului.
(2) Penalitățile pentru întârzierea plății și
livrării produselor se stabilesc de către
părți în cuantum egal.

produsele alimentare
valabilitate redus.

cu

termen

de

Art. 9 se modifica si va avea urmatorul Pentru claritate juridică.
cuprins:
(1) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a unei obligații
contractuale de către una dintre părți,
acestea pot stabili în contract plata unor
penalități de către partea în culpă,
cuantumul acestora fiind negociat la data
încheierii contractului.
(2) Penalitățile pentru întârzierea plății și
livrării produselor se stabilesc în
cuantum egal pentru fiecare parte a
contractului.

16

Art. 10.

Art. 10 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
Comerciantul este obligat să acorde spații Prin acord, comerciantul poate acorda
distincte de expunere și vânzare spații de expunere distincte și
produselor românești, în condițiile legii.
semnalizate pe criterii de origine
națională
pentru
produsele
comercializate.
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Art. 11. - (1) Eticheta pentru carnea Abrogarea art. 11
comercializată pe teritoriul României va
cuprinde următoarele mențiuni:
a) țara de origine a animalului . . . . . . . . .
.;
b) animal născut în țara . . . . . . . . . .;
c) animal crescut în țara . . . . . . . . . .;
d) animal sacrificat în țara . . . . . . . . . .,

Trimiterile juridice la statul national
(“românească”, “din
România” și
similare) constituie bariere comerciale din
perspectiva Articolelor 26 și 28-37 din
Tratatul privind Funcționarea Uniunii
Europene.
Pentru promovarea diversității și originii
produselor
comercializate,
conform
principiilor enunțate în Declarația nr
88/2007 a Parlamentului European.
Trimiterile juridice la statul national
(“românească”, “din România” și
similare) constituie bariere comerciale din
perspectiva Articolelor 26 și 28-37 din
Tratatul privind Funcționarea Uniunii
Europene.
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marca
de
sănătate/identificare
și
denumirea operatorului economic;
e) animal tranșat în țara . . . . . . . . . .,
marca de identificare și denumirea
operatorului economic.
(2) Comerciantul este obligat să afișeze
vizibil sintagma "carne românească",
pentru carnea comercializată direct către
consumatorul
final,
dacă
aceasta
îndeplinește condițiile prevăzute în
Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 1.337/2013 al Comisiei din 13
decembrie 2013 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr.
1.169/2011 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește indicarea
țării de origine sau a locului de
proveniență pentru carnea proaspătă,
refrigerată sau congelată de animale din
specia porcină, ovină, caprină și de păsări
de curte, în Regulamentul (CE) nr.
1.760/2000
al
Consiliului
și
al
Parlamentului European din 17 iulie 2000
de stabilire a unui sistem de identificare și
înregistrare a bovinelor și privind
etichetarea cărnii de vită și mânzat și a
produselor din carne de vită și mânzat și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
820/97 al Consiliului și în Regulamentul
UE 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
24

(CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.
(3) Produsele din carne comercializate pe
piața internă vor cuprinde obligatoriu pe
etichetă procentul de carne provenit din
România.
18

Art. 12
Abrogarea art. 12
(1) Comerciantul persoană juridică
autorizată să desfășoare activități de
comercializare pentru produse alimentare
are obligația ca, pentru categoriile carne,
ouă, legume, fructe, miere de albine,
produsele lactate și de panificație, să
achiziționeze aceste produse în proporție
de cel puțin 51% din volumul de marfă pe
raft, corespunzător fiecărei categorii de
produse alimentare, provenite din lanțul
alimentar scurt, așa cum este definit în
conformitate cu legislația în vigoare.
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1)
comercianții care realizează o cifră de
afaceri anuală netă sau dețin active total
de până la două milioane de euro,
echivalent în lei.
(3) Metodologia de desfășurare a
acțiunilor privind lanțul scurt de
aprovizionare se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.

A se vedea propunerea de abrogare a art.
2, alin (2), pct 18 privind expresia “lanț
scurt de aprovizionare”.
Se instituie bariere comerciale prin
favorizarea unor categorii de produse în
detrimentul altora, avându-se în vedere
existența unor limite ale suprafețelor de
vânzare, așa cum sunt definite în OG nr
99/2000
privind
comercializarea
produselor și serviciilor de piață.
Instituie norme discriminatorii.

19

Art. 13. - Prin excepție de la prevederile Abrogarea art. 13
art. 12 alin. (1), necesarul de produse
alimentare poate fi completat cu produse
din afara lanțului scurt de aprovizionare,
în urma consultării entităților din cadrul
organizării comune de piață, prin ordin al

Art. 13 instituie o excepție la art. 12 care
este propus spre abrogare.

25

20

21

22

23

ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale.
Art. 14. - Prevederile prezentei legi nu se Abrogarea art. 14
aplică în ceea ce privește comercializarea
fructelor exotice importate din alte țări.
Art. 15. - Comerciantul persoană juridică Abrogarea art. 15
autorizată care desfășoară activități de
comercializare
pentru
produsele
alimentare are obligația de a organiza
evenimente de promovare și vânzare a
produselor alimentare românești, cu
respectarea legislației sanitar-veterinare în
vigoare. Frecvența acestor evenimente,
precum și orarul de funcționare se vor
stabili prin hotărâre a consiliului local.
Art. 16. - (1) Constituie contravenții, dacă Art.16 se renumerotează
nu au fost săvârșite în astfel de condiții modificărilor pe articole.
încât, potrivit legii penale, să constituie
infracțiuni, și se sancționează după cum
urmează:
Art. 18. - (1) Contractele în desfășurare
ale căror termene și condiții sunt contrare
prevederilor prezentei legi vor fi
modificate corespunzător în termen de 60
de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.

Art. 14 instituie o excepție fără a face
referire la articolul de referință și, în
consecință, nu corespunde normelor de
tehnică legislativă.
Se instituie o obligație incertă în sarcina
comerciantului.
Trimiterile juridice la statul national
(“românească”, “din România” și
similare) constituie bariere comerciale din
perspectiva Articolelor 26 și 28-37 din
Tratatul privind Funcționarea Uniunii
Europene.
conform

Art. 18. - (1) Contractele în desfășurare Se menține termenul de modificare a
ale căror termene și condiții sunt contrare contractelor aflate în derulare.
prevederilor prezentei legi vor fi
modificate corespunzător în termen de 60
de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.

NOTA DE FUNDAMENTARE
Se impune fie modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, fie, în cazul în
care modificările aduse depășesc 50% din corpul legii, abrogarea acesteia și elaborarea unui nou act normativ, având în vedere
următoarele:
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Neconcordanțele între normele generale și speciale privind Piața comună europeană cu prevederi ale Legii nr. 321/2009
privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 150/2016, acesta fiind și
motivul constituirii Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.
321/2009 privind comercializarea produselor alimentare prin Hotărârea Senatul României nr. 22/2017,

Consultărilor purtate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu Comisia Europeană în vederea elaborării unei
propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009,

Imposibilitatea aplicării prezentei legi întrucât conține norme nearmonizate cu Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene,

Dublarea legislației naționale prin norme introduce de prezenta lege,

Referitor la abuzul de putere dominată incriminat de Declarația 88/2007 a Parlamentului European, subliniem faptul că
Parlamentul a concluzionat astfel:
1.
solicită DG Concurenţă să efectueze o anchetă privind efectele pe care concentrarea sectorului european de
supermagazine le are asupra micilor întreprinderi, furnizori, lucrători şi consumatori şi, în special, să evalueze abuzurile legate de
puterea de cumpărare care ar putea fi generate de o astfel de concentrare;
2.
solicită Comisiei să propună măsuri adecvate, inclusiv reglementări, pentru a proteja consumatorii, lucrătorii şi
producătorii de orice abuz de poziţie dominantă sau de efectele negative identificate în cursul acestei anchete;
3.
încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta declaraţie, însoţită de numele semnatarilor, Comisiei,
Consiliului şi parlamentelor statelor membre.
Până în prezent nici Guvernul, nici Parlamentul României nu au propus “măsuri adecvate” la nivel național, în sensul indicat de
Parlamnetul European Comisiei pentru Piața unională.

Corespondența asupra propunerilor de modificare a Legii nr 321/2009 prin proiectul de lege devenit Legea nr 150/2016,
purtată de Consiliul Concurenței cu Departamentul Guvernului pentru Relația cu Parlamentul, înregistrată Consiliul Concurenței cu
numărul RG/3916/16.03.2016,

Dispozițiile Legii concurenței nr. 21/1996 cu prevederi imperative referitor la abuzul de putere dominată al unui operator
econimic:
“Art. 6. - (1) Este interzisă folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante deținute pe piața
românească sau pe o parte substanțială a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta în special în:
a) impunerea, direct sau indirect, a prețurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiții de tranzacționare inechitabile;
c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un
dezavantaj concurențial;
d) condiționarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în
conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.
(3) Se prezumă, până la proba contrară, că una sau mai multe întreprinderi se află în poziție dominantă, în situația în care cota ori
cotele cumulate pe piața relevantă, înregistrate în perioada supusă analizei, depășesc 40%.”
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Referitor la art. 6, alin 1, lit. a), unul dintre argumentele care au stat la baza elaborării Legii nr. 321/2009 a fost impunerea
direct și/sau indirect de către marile lanțuri de magazine a prețului de achiziție în relația cu furnizorul ajuns captiv într-o piață de ratail
dominată de marile lanțuri de magazine.
Referitor la art. 6, alin 1, lit. c), în cazul unei anchete desfășurate de Consiliul Concurenței este posibil a se constata tratament
diferențiat la prestații echivalente aplicat de către marile lanțuri de magazine furnizorilor din piața locală comparativ cu furnizorii din
piața unională sau din țări terțe. Spre exemplificare: taxele percepute de marile magazine unei sticle de vin achiziționate de la un
producător național nu sunt echivalente cu cele percepute unei sticle de vin achiziționate de la un furnizor dintr-un alt stat membru al
UE ș.a.m.d.
Referitor la art. 6, alin 1, lit. d), în cazul unei anchete desfășurate de Consiliul Concurenței sau de către organele de control
abilitate prin Legea nr. 321/2009, este posibil a se constata că și în acest moment există taxe ascunse solicitate de comerciant
furnizorilor, cu nerespectarea art. 4 din lege.
În Studiul eleborat în cadrul Proiectului răspunsurile repondenților au fost următoarele:
a)
Referitor la necesitatea modificarii si completarii Legii nr. 321/2009, pentru a asigura o mai buna functionare a
activitatatilor de productie, comert cu amanuntul, comert cu ridicata si servicii din sfera produselor agro-alimentare, 92,35%
dintre repondenti au raspuns ca acest act normativ necesita a fi modificat si completat.
b)
Referitor întrebarea “considerați că este aplicabilă în forma actuală?” Legea 321/2009, răspunsul a fost negative - 75%.

28

IV
Hotărârea de Guvern nr. 775/2015 privind Aprobarea Strategiei Naţionale Pentru Competitivitate 2015-2020,
modificata prin Hotărârea de Guvern nr. 640/2018.
FORMA ACTUALA
Punctul 2 - "Informații generale relevante
privind
contextul
competitiv
al
României", subpunctul 2.3 "Sectoare
economice cu potențial competitiv",
tabelul 2 - Sectoare economice cu
potențial competitive

PROPUNEREA DE MODIFICARE
Punctul 2 - "Informații generale
relevante privind contextul competitiv
al României", subpunctul 2.3 "Sectoare
economice cu potențial competitiv",
tabelul 2 - Sectoare economice cu
potențial competitiv se modifică și va
avea următorul cuprins:

Domenii de specializare inteligentă din
Strategia CDI 2014-2020
Sectoare economice cu potențial competitiv
Rol
Turism și ecoturism
economic
Textile și pielărie
important
și cu
Lemn și mobilă
influență
Construcții
asupra
ocupării Industrii creative

Domenii de specializare inteligentă din
Strategia CDI 2014-2020
Sectoare economice cu potențial competitiv
Turism și ecoturism

Dinamica Industria auto și componente
competiti
Tehnologia informației și
vă
comunicațiilor
Procesarea alimentelor și a
băuturilor
Inovare, Sănătate și produse farmaceutice
dezvoltar
Energie și management de mediu
e
tehnologi Bioeconomie (agricultură,
că și
silvicultură, pescuit și
valoare acvacultură), biofarmaceutică și

FUNDAMENTARE
Necesitatea actualizarii SNC cu raportare
la actualul context macroeconomic din
perspectiva
acordarii
operatorilor
economici
din
domeniul
distributiei/comertului cu bunuri de larg
consum si bunuri agroalimentare a
posibilitatii de a accesa programme
operationale cu finantare comunitara.

Rol Textile și pielărie
economic Lemn și mobil
important
și cu Construcții
influență Industri creative
asupra
ocupării Distributia bunurilor de larg
consum și a bunurilor
agroalimentare
Industria auto și componente
Dinamica Tehnologia informației și
competiti comunicațiilor
vă
Procesarea alimentelor și a
băuturilor
Inovare, Sănătate i produse
dezvoltar farmaceutice
Energie și management de mediu
e
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adăugată biotehnologii

tehnologi Bioeconomie (agricultură,
că și silvicultură, pescuit și
valoare acvacultură), biofarmaceutică și
adăugată biotehnologii

NOTA DE FUNDAMENTARE
Hotărârea de Guvern nr. 775/2015 a fost modificata prin Hotărârea de Guvern nr. 640/2018 privind modificarea Strategiei
naționale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015.
Astfel, la pct 1 al articolului unic, pe langa cele 10 sectoare economice cu potential competitiv enuntate in Anexa la pct 2.3,
Tabelul 2 a fost introdus si sectorul “constructii” iar la pct 2. al aceluiasi articol unic, referitor la punctul 5 "Priorități strategice",
"Prioritatea 4: Promovarea celor 10 sectoare de viitor", a fost introdusa urmatoarea teza: “Pe lângă sectoarele productive de viitor
identificate ca fiind sectoare cu potențial de export și de specializare inteligentă, pentru asigurarea competitivității economiei
românești pe ansamblu, este nevoie și de un sistem de distribuție eficient care să asigure legătura dintre produsele sectoarelor
identificate ca fiind de viitor și utilizatorii finali, în siguranță și cu costuri minime. “
Modificarea HG nr 775/2015, în sensul includerii în lista sectoarelor economice cu potenţial competitiv a sectorului de
distribuție de bunuri și servicii auxiliare, asa cum va fi definit prin actul normativ de modificare si completare a OG nr 99/2000
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, se impune din urmatoarele considerente:

Strategia Nationala pentru Competitivitate nu mai corespunde actualului context macroeconomic național, fiind
eliminate domenii economice de interes actual, cu incidență directă asupra lipsirii unor operatori economici de șansa reala de
dezvoltare prin acces la fonduri europene.

În cuprinsul Programelor Operaționale se face referire la operatorii economici/beneficiari care activează în sectoarele
economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI, alți operatori economici care nu sunt cuprinși în SNC neavând acces la fonduri europene, deși la punctul 2.3 din SNC se
legiferează astfel: Definirea sectoarelor prioritare pentru dezvoltarea competitivă nu înseamnă că alte ramuri de activitate vor fi
defavorizate sau că acţiuni de dezvoltare ale lor nu vor fi întreprinse de autorităţi, ci doar că, aşa cum la baza oricărei strategii stă
alegerea conştientă, transparentă, dintr-o serie de opţiuni având acces la toate informaţiile disponibile, această listă reprezintă şi ea
rezultatul unei alegeri strategice.

Prin Programe cu finanțare europeană și sau națională se alocă fonduri pentru producție agricolă și industrială însă nu se
urmărește finanțarea întregului lanț economic de la producție la comerciant, ceea ce creează dezechilibre economice prin
stocaj, prețuri minime, abuz de putere dominantă exercitat de marile magazine asupra producătorilor etc, culminând cu
intrarea în dificultate financiară a producătorilor, șomaj, diminuarea încasărilor provenite din taxe și impozite la Bugetul de stat.

Subliniem că în Ghidurile solicitantului (acte fără caracter normativ!) lansate pentru diverse Programe Operaționale sunt
exceptate de la finanțare, fără o fundamentare economică sau juridica, codurile CAEN 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor și 4635 -
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Comerț cu ridicata al produselor din tutun, aspect care face imposibilă accesarea fondurilor europene de către distribuitorii acestor
produse, generând asfel distorsiuni și bariere economice în piața națională.
În lipsa unor mecanisme de finanțare publice pentru dezvoltarea distribuției autohtone de bunuri, efectele asupra economiei
naționale vor fi în lanț următoarele:
1.
Lipsa sustenabilității multor investiții în domeniul producției de bunuri agroalimentare și non agricole, realizate prin PNDR.
2.
Creșterea gradului de dependență a producătorilor autohtoni de comerțul realizat de supermagazine, corelat cu
creșterea presiunii asupra prețului de cost al alimentelor și implicit cu efecte nefaste asupra calității acestora.
3.
Diminuarea ”suprafețelor” de depozitare și comercializare cu ridicata și cu amănuntul ale operatorilor economici cu
capital românesc.
4.
Scăderea locurilor de muncă în domeniul serviciilor comerciale și implicit creșterea presiunii economice, bugetare și
sociale.
5.
Creșterea galopantă a dependenței pieței de consum de produse non autohtone.
Clarificari doctrinare:

Termenul de distribuție desemnează ansamblul mijloacelor și operațiunilor care asigură punerea la dispoziția utilizatorilor sau
a consumatorilor finali a bunurilor și serviciilor realizate de către întreprinderile producatoare. Sau, altfel spus, distribuția reprezintă
procesul prin care bunurile și serviciile sunt puse la dispoziția consumatorilor intermediari sau finali, asigurându-li-se acestora
facilități de timp, loc, mărime etc.

În viziunea marketingului modern, distribuția este un concept complex ce reflectă: procesul circuitului fizic al mărfurilor,
relațiile ce apar pe piață și ansamblul activităților ce marchează trecerea produselor de la producător la consumator.
Prin urmare, nu putem reduce distribuția la mișcarea fizică, deoarece aceasta este însoțită, precedată și urmată de fluxurile ce
apar între participanți si anume: fluxul produsului, negocierilor, titlului de proprietate, informațional și promoțional (B. Rosembloom –
“Marketing channels” – A Management View, The Dryden Press, Chicago 1983 p.10).
In România termenii de Distribuție/Distribuitor nu sunt definiți sau sunt definiți “schematic” în legislația în vigoare, de multe
ori distribuția fiind asimilată unei simple intermedieri în actul de comerț, lucru neadevărat dacă avem în vedere funcțiile principale ale
distribuției:
8.
funcţia de schimbare a proprietăţii asupra produsului – se realizează prin operaţiuni comerciale care constau în:
repartizare, vânzare, cumpărare, prezentare şi servicii etc.;
9.
funcţia de transport – asigură scurgerea produselor de la producător la distribuitor şi de la acesta la consumator, după ce, de
regulă suportă şi operaţiuni de depozitare. Cum situaţiile în care consumatorul îşi cumpără direct produsul de la producător, sunt rare,
activitatea de transport devine inevitabilă şi înseamnă cheltuieli, ce sporesc valoarea produsului;
10.
funcţia de stocare – permite ajustarea în timp a producţiei la evoluţia cererii. De obicei distribuitorul cumpără (se
aprovizionează) de la producător (în partidă mare – engros) la anumite intervale de timp şi pune la dispoziţie permanent
consumatorului, care va găsi produsul atunci când îl doreşte. Depozitarea trebuie să asigure condiţii bune pentru a nu se altera
caracteristicile produsului;
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11.
funcţia de sortare şi ambalare – face posibilă oferirea unei varietăţi de produse sub aspect calitativ, structural, de marcă.
Distribuitorul transformă lotul de producţie în lot de vânzare, oferindu-i produsul consumatorului, individual sau în loturi mici;
12.
funcţia de promovare – oferă informaţii consumatorului despre produse, iar prin formele de vânzare utilizate, publicitate, etc.
contribuie la creşterea volumului vânzării;
13.
funcţia financiară – se realizează prin faptul că distribuitorul cumpără de la producător în partidă mare, oferindu-i
contravaloarea produselor, ceea ce-i permite continuitatea activităţii, chiar dacă produsele nu au ajuns la consumator. În acest fel,
distribuitorul este cel care finanţează continuitatea producţiei, asumându-şi riscul;
14.
funcţia socială – constă în asigurarea protecţiei intereselor consumatorului şi educarea sa, prin numeroase mijloace pe care
comerţul le are la dispoziţie.
Subliniem diferența specifică între activitatea de comerț și cea de distribuție: distribuţiei îi revine rolul hotărâtor în
asigurarea cursivităţii proceselor economice, întrucât ea finalizează activitatea unui producător, încheind ciclul de producţie şi
asigurând resursele băneşti pentru reluarea activităţii economice.
Având în vedere cele mai sus exprimate, se impune modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 775/2015 privind
Aprobarea Strategiei Naţionale Pentru Competitivitate 2015-2020.
In Studiul eleborat in cadrul Proiectului 79,78% dintre repondentii la aceasta intrebare au apreciat necesara
modificarea legislativa propusa.
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Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN

V

NR CRT

1

FORMA ACTUALA

PROPUNEREA DE MODIFICARE

Definiții
Definiția activităților
Ce este o activitate auxiliară?
O activitate auxiliară trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a) să servească unitatea sau unitățile de
care aparține; bunurile sau serviciile
realizate nu trebuie să facă obiectul
tranzacțiilor pe piață;
b) o activitate similară să se desfășoare în
unități
de
producție
similare
independente;
c) să realizeze servicii sau, în cazuri
excepționale, bunuri consumabile care nu
fac parte din produsul final al unității;
d) să contribuie la costurile curente ale
unității în sine, adică să nu genereze
formarea brută de capital (active
imobilizate).
Se completează cu lit g) și va avea
următorul cuprins:
Ce nu este o activitate auxiliară?
Ce nu este o activitate auxiliară?
remarcat
faptul
că,
în
Trebuie remarcat faptul că, în Trebuie
conformitate cu definiția de mai sus, conformitate cu definiția de mai sus,
următoarele activități nu trebuie să fie următoarele activități nu trebuie să fie
considerate drept activități auxiliare:
considerate drept activități auxiliare:
a) producerea de bunuri și servicii care fac g) Distribuția de bunuri definita ca
sau contribuie la formarea brută de activitatea mixtă de vânzare cu ridicata
capital; de exemplu, activitatea de sau de intermediere a vânzării cu ridicata
construcții pe cont propriu, care va fi a produselor și de prestare a serviciilor de
clasificată separat la construcții, dacă depozitare și transport, merchandising și
există date disponibile privind volumul marketing a bunurilor, pe bază de acorduri
activității;
sau practici între doi sau mai mulți

FUNDAMENTARE
Există domenii și sectoare economice la
care prezentul Ordin nu face referire,
având în vedere faptul că a fost modificat
în urmă cu 12 ani.
Este cazul și a sectorului economic al
“distribuției de bunuri de larg consum”.
Se impune o definire/explicitare în
conținutul Ordinului a distribuției de
bunuri întrucat în cazul unor controale
oficiale ale autorităților competente în
domeniul fiscal, uneori, activitățile care
definesc conceptul de distribuției sunt
catalogate ca “activități auxiliare”
activității principale definite de clasa 46.
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2

b) producția, din care o parte importantă
este comercializată chiar dacă o mare
parte a sa este consumată în cadrul
activității principale;
c) producția de bunuri care ulterior devin
parte integrantă a producției realizate de
activitățile principale sau secundare (de
exemplu, producția de cutii a unei secții
dintr-o întreprindere, utilizată pentru
ambalarea produselor proprii);
d) producția de energie (dintr-o centrală
electrică sau uzină de cocsificare
integrată), chiar dacă întreaga producție
este consumată în unitatea producătoare;
e) achiziția de bunuri pentru revânzare ca
atare;
f) cercetarea și dezvoltarea, deoarece
această activitate nu asigură un serviciu
care este consumat în cursul producției
curente.
În toate aceste cazuri, acolo unde există
date separate pentru aceste activități,
trebuie considerate unități separate și ele
trebuie considerate ca fiind unități cu un
tip de activitate propriu și clasificate în
conformitate cu activitatea lor.
G COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU
AMĂNUNTUL;
REPARAREA
AUTOVEHICULELOR
ȘI
MOTOCICLETELOR

operatori economici, fără a fi afectate
caracteristicile produsului, în condițiile în
care operatorul economic care desfășoară
activitatea de distribuție de bunuri își
însușește titlul asupra mărfii pe care o
vinde.

G COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU
AMĂNUNTUL;
REPARAREA
AUTOVEHICULELOR
ȘI
MOTOCICLETELOR
Se completează cu teza finală și va avea
următorul cuprins:
Diviziunea 45 include toate activitățile Diviziunea 45 include toate activitățile
privind
vânzarea
și
repararea privind
vânzarea
și
repararea
autovehiculelor și motocicletelor, în timp autovehiculelor și motocicletelor, în timp

Există domenii și sectoare economice la
care prezentul Ordin nu face referire,
având în vedere faptul că a fost modificat
în urmă cu 12 ani.
Este cazul și a sectorului economic al
“distribuției de bunuri de larg consum”.
Se impune o definire/explicitare în
conținutul Ordinului a distribuției de
bunuri întrucat în cazul unor controale
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ce diviziunile 46 și 47 includ toate
celelalte activități comerciale. Distincția
între diviziunea 46 (comerț cu ridicata) și
diviziunea 47 (comerț cu amănuntul) se
bazează pe tipul de client predominant.
Vânzarea cu ridicata este revânzarea
(vânzare fără transformare) bunurilor noi
și a celor folosite, către comercianții cu
amănuntul, către utilizatorii industriali,
comerciali sau profesionali, ori către alți
vânzători cu ridicata ce activează ca agenți
sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru
ei, sau pentru vânzarea mărfii către alte
persoane sau firme. Principalele tipuri de
activități incluse sunt cele desfășurate de
comercianții cu ridicata, adică acei care își
însușesc titlul asupra mărfii pe care o
vând, cum ar fi: vânzătorii cu ridicata sau
misiții;
distribuitorii
industriali;
exportatorii, importatorii și asociațiile
cooperatiste de achiziție; sucursalele și
birourile comerciale (dar nu magazinele
pentru desfacerea cu amănuntul) ce sunt
menținute de unitățile industriale sau
miniere, separat de locurile de producție
respective, în scopul de a desfășura
activități de marketing legate de produsele
lor și care nu se limitează doar la
preluarea de comenzi ce urmează a fi
onorate prin expediție directă de la uzinele
sau minele respective. Sunt incluși, de
asemenea, brokerii de mărfuri și bunuri de
consum, comercianții cu comision, agenții
comerciali și asamblorii, cumpărătorii de
mărfuri în vrac și asociațiile cooperatiste

ce diviziunile 46 și 47 includ toate
celelalte activități comerciale. Distincția
între diviziunea 46 (comerț cu ridicata) și
diviziunea 47 (comerț cu amănuntul) se
bazează pe tipul de client predominant.
Vânzarea cu ridicata este revânzarea
(vânzare fără transformare) bunurilor noi
și a celor folosite, către comercianții cu
amănuntul, către utilizatorii industriali,
comerciali sau profesionali, ori către alți
vânzători cu ridicata ce activează ca agenți
sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru
ei, sau pentru vânzarea mărfii către alte
persoane sau firme. Principalele tipuri de
activități incluse sunt cele desfășurate de
comercianții cu ridicata, adică acei care își
însușesc titlul asupra mărfii pe care o
vând, cum ar fi: vânzătorii cu ridicata sau
misiții;
distribuitorii
industriali;
exportatorii, importatorii și asociațiile
cooperatiste de achiziție; sucursalele și
birourile comerciale (dar nu magazinele
pentru desfacerea cu amănuntul) ce sunt
menținute de unitățile industriale sau
miniere, separat de locurile de producție
respective, în scopul de a desfășura
activități de marketing legate de produsele
lor și care nu se limitează doar la
preluarea de comenzi ce urmează a fi
onorate prin expediție directă de la uzinele
sau minele respective. Sunt incluși, de
asemenea, brokerii de mărfuri și bunuri de
consum, comercianții cu comision, agenții
comerciali și asamblorii, cumpărătorii de
mărfuri în vrac și asociațiile cooperatiste

oficiale ale autorităților competente în
domeniul fiscal, uneori, activitățile care
definesc conceptul de distribuției sunt
catalogate ca “activități auxiliare”
activității principale definite de clasa 46.
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angajate în desfacerea pe piață a
produselor agricole. Vânzătorii cu
ridicata, adeseori asamblează fizic,
sortează și triază mărfurile aflate în loturi
mari, porționează, reambalează și
redistribuie în loturi mai mici, de exemplu
produse
farmaceutice;
depozitează,
refrigerează, livrează și instalează bunuri,
se angajează în activități promoționale
pentru clienții lor și proiectează etichete.

3

angajate în desfacerea pe piață a
produselor agricole. Vânzătorii cu
ridicata, adeseori asamblează fizic,
sortează și triază mărfurile aflate în loturi
mari, porționează, reambalează și
redistribuie în loturi mai mici, de exemplu
produse
farmaceutice;
depozitează,
refrigerează, livrează și instalează bunuri,
se angajează în activități promoționale
pentru clienții lor și proiectează etichete.
Distribuția de bunuri reprezintă
activitatea mixtă de vânzare cu ridicata
și/sau de intermediere a vânzării cu
ridicata a produselor și de prestare a
serviciilor de depozitare și transport,
merchandising
și
marketing
a
bunurilor, pe bază de acorduri sau
practici între doi sau mai mulți
operatori economici, fără a fi afectate
caracteristicile produsului, în condițiile
în care operatorul economic care
desfășoară activitatea de distribuție de
bunuri își însușește titlul asupra mărfii
pe care o vinde.
46 Comerț cu ridicata cu excepția 46 Comerț cu ridicata cu excepția
comerțului
cu
autovehicule
și comerțului cu autovehicule și motociclete
motociclete
Se completează cu teza finală și va avea
următorul cuprins:
Această diviziune include comerțul cu
ridicata, pe cont propriu sau pe bază de
tarif sau contract (intermediari), referitor
la comerțul cu ridicata intern, precum și la
comerțul
cu
ridicata
internațional

Această diviziune include comerțul cu
ridicata, pe cont propriu sau pe bază de
tarif sau contract (intermediari), referitor
la comerțul cu ridicata intern, precum și la
comerțul
cu
ridicata
internațional
(import/export).

Există domenii și sectoare economice la
care prezentul Ordin nu face referire,
având în vedere faptul că a fost modificat
în urmă cu 12 ani.
Este cazul și a sectorului economic al
“distribuției de bunuri de larg consum”.
Se impune o definire/explicitare în
conținutul Ordinului a distribuției de
bunuri întrucat în cazul unor controale
oficiale ale autorităților competente în
domeniul fiscal, uneori, activitățile care
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(import/export).
Vânzarea cu ridicata este revânzarea
(vânzare fără transformare) bunurilor noi
și a celor folosite, către comercianții cu
amănuntul, către utilizatorii industriali,
comerciali sau profesionali, ori către alți
vânzători cu ridicata ce activează ca agenți
sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru
ei, sau pentru vânzarea mărfii către alte
persoane sau firme. Principalele tipuri de
activități incluse sunt cele desfășurate de
comercianții cu ridicata, adică acei care își
însușesc titlul asupra mărfii pe care o
vând, cum ar fi: vânzătorii cu ridicata sau
misiții;
distribuitorii
industriali;
exportatorii, importatorii și asociațiile
cooperatiste cumpărătoare; sucursalele și
birourile comerciale (dar nu magazinele
pentru desfacerea cu amănuntul) ce sunt
menținute de unitățile industriale sau
miniere, separat de locurile de producție
respective, în scopul de a desfășura
activități de marketing legate de produsele
lor și care nu se limitează doar la
preluarea de comenzi ce urmează a fi
onorate prin expediție directă de la uzinele
sau minele respective. Sunt incluși, de
asemenea, brokerii de mărfuri și bunuri de
consum, comercianții cu comision, agenții
comerciali și asamblorii, cumpărătorii de
mărfuri în vrac și asociațiile cooperatiste
angajate în desfacerea pe piață a
produselor agricole.
Vânzătorii
cu
ridicata,
adeseori
asamblează fizic, sortează și triază

Vânzarea cu ridicata este revânzarea definesc conceptul de distribuției sunt
(vânzare fără transformare) bunurilor noi catalogate ca “activități auxiliare”
și a celor folosite, către comercianții cu activității principale definite de clasa 46.
amănuntul, către utilizatorii industriali,
comerciali sau profesionali, ori către alți
vânzători cu ridicata ce activează ca agenți
sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru
ei, sau pentru vânzarea mărfii către alte
persoane sau firme. Principalele tipuri de
activități incluse sunt cele desfășurate de
comercianții cu ridicata, adică acei care își
însușesc titlul asupra mărfii pe care o
vând, cum ar fi: vânzătorii cu ridicata sau
misiții;
distribuitorii
industriali;
exportatorii, importatorii și asociațiile
cooperatiste cumpărătoare; sucursalele și
birourile comerciale (dar nu magazinele
pentru desfacerea cu amănuntul) ce sunt
menținute de unitățile industriale sau
miniere, separat de locurile de producție
respective, în scopul de a desfășura
activități de marketing legate de produsele
lor și care nu se limitează doar la
preluarea de comenzi ce urmează a fi
onorate prin expediție directă de la uzinele
sau minele respective. Sunt incluși, de
asemenea, brokerii de mărfuri și bunuri de
consum, comercianții cu comision, agenții
comerciali și asamblorii, cumpărătorii de
mărfuri în vrac și asociațiile cooperatiste
angajate în desfacerea pe piață a
produselor agricole.
Vânzătorii
cu
ridicata,
adeseori
asamblează fizic, sortează și triază
mărfurile
aflate
în
loturi
mari,
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mărfurile
aflate
în
loturi
mari,
porționează, reambalează și redistribuie în
loturi mai mici, de exemplu produse
farmaceutice; depozitează, refrigerează,
livrează și instalează bunuri, se angajează
în activități promoționale pentru clienții
lor și proiectează etichete.

porționează, reambalează și redistribuie în
loturi mai mici, de exemplu produse
farmaceutice; depozitează, refrigerează,
livrează și instalează bunuri, se angajează
în
activități
promoționale,
de
merchandising și marketing pentru
clienții lor.

NOTA DE FUNDAMENTARE
Având în vedere:

Lipsa definirii “distribuției de bunuri de larg consum” în întrega legislație națională,

Lipsa demarcării între “distribuție” și ”logistică”, una dintre diferențele specifice fiind că prestarea serviciilor de logistică nu
presupuse și asumarea titlului de proprietate asupra mărfii de către comerciant de la furnizor și, implicit nu presupune nici asumarea
riscurilor aferente proprietății,

Neactualizarea Ordinului INS de cca 12 ani,
se impune o definire/explicitare în conținutul Ordinului a sectorului “distribuției de bunuri de larg consum”.
In Studiul eleborat in cadrul Proiectului 83,03% dintre repondentii la aceasta intrebare au apreciat necesara
modificarea legislativa propusa.
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VI
Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
NR CRT

1

FORMA ACTUALA
PROPUNEREA DE MODIFICARE
FUNDAMENTARE
4. La articolul I punctul 5, articolul 641 se 4. La articolul I punctul 5, articolul 641 se Insertul normativ este neclar, norma
modifică și va avea următorul cuprins:
modifică și va avea următorul cuprins:
edictata fiind lipsita de previzibilitate prin
"Înscrisurile sub semnătură privată
"Înscrisurile sub semnătură privată
faptul ca ca „registrul public” este o
notiune care nu este clar definita in cadrul
Art. 641. -Înscrisurile sub semnătură Art. 641. -Înscrisurile sub semnătură juridic romanesc si nici in cuprinsul legii
privată sunt titluri executorii, numai dacă privată sunt titluri executorii în cazurile și vizate.
sunt înregistrate în registrele publice, în condițiile anume prevăzute de lege. Orice
cazurile și condițiile anume prevăzute de clauză sau convenție contrară este nulă și
lege. Orice clauză sau convenție contrară considerată astfel nescrisă. Dispozițiile
este nulă și considerată astfel nescrisă. art. 664 și următoarele sunt aplicabile."
Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt
aplicabile."

NOTA DE FUNDAMENTARE
Solutia legislativa adoptata prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru
modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe reprezinta o modificare de
esenta a titlurilor executoriu, conditionarea de inscrierea „in registrele publice” putand genera un efect negativ de dimensiuni greu de
imaginat la nivel macroeconomic.
Insertul normativ este neclar, norma edictata fiind lipsita de previzibilitate, asa cum vom argumenta mai jos.
Se va putea remarca faptul ca „registrul public” este o notiune care nu este clar definita in cadrul juridic romanesc, exemplele
pe care practica in materie le ofera relativ la diversele tipuri de astfel de instrumente reprezentand singurul reper in legatura cu un
continut posibil al sintagmei. Mai mult decat atat, se va remarca faptul ca, registrele publice cu care dreptul romanesc se confrunta,
sunt realizate pe materii, inscrierile in cadrul acestora fiind realizate de autoritati publice competente in sfere clar determinate:
Registrul comertului, Cartea funciara, Registrul asociatiilor si fundatiilor samd.
In profunda opozitie cu aceasta concentrare intr-o banca de date in aceeasi materie, situatie ce domina practica registrelor
publice, se va remarca faptul ca titlurile executorii reprezinta instrumente materiale care circula intr-o diversitate de domenii, de
aplicatii ale vietii juridice. Fie ca vorbim de sfera bancara, a finantarilor leasing sau a practicii avocatiale, aceste instrumente sunt
fundamentale in asigurarea functionarii mecanismelor respectivei aplicatii profesionale.
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Ca urmare, in conditiile in care „registrele publice” nu sunt clar identificate in sistemul de drept romanesc, conditionarea
executorialitatii unor instrumente juridice de un aspect fara o geometrie clar stabilita, care sa permita o conduita adecvata din partea
beneficiarilor normei, determina o evidenta imposibilitate de adecvare, fenomen ce va genera imediat o varietate solutii.
Mai mult decat atat, „conditiile anume prevazute de lege” relativ la procedurile de inscriere in „registre publice„ lipsesc si ele..
Bineinteles ca, lipsesc si eventuale norme tranzitorii care sa reglementeze situatia efectelor titlurilor executorii ce vor fi emise pana
cand se vor clarifica aspectele registrelor si procedurilor aferente de inregistrare.
Totodata, identificam o posibila problema privind conflictul intre aspectele de confidentialitate a datelor, a mentiunilor de
natura nepublica, pe care mare parte a titlurilor executorii le contin si prezenta acestora in „registrele publice”.
O mare parte a activitatii comerciale pe care o desfasuram se bazeaza pe circuitul financiar al cecurilor si biletelor la ordin in
relatia cu furnizorii si clientii nostri iar o astfel de abordare juridica, prevazuta in Legea 17/2017, asa cum a fost ea aprobata de
Parlamentul Romaniei, poate conduce la dezechilibre majore in comertul romanesc.
Având în vedere cele mai sus exprimate, se impune modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă.
În Studiul eleborat în cadrul Proiectului 82,46% dintre cei care au răspuns s-au pronunțat favorabil elaborării
propunerii de modificare legislativă iar 59,08% au validat textul de modificare legislativă propus în corpul întrebării.
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VII
Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii
publice
NR CRT
1

2

FORMA ACTUALA
Art. 2. Constituie contravenție săvârșirea
oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu
sunt comise în astfel de condiții încât,
potrivit legii penale, să fie considerate
infracțiuni:
22) servirea cu băuturi alcoolice, în
localurile publice, a consumatorilor aflați
în vădită stare de ebrietate, precum și a
minorilor;
23) consumul de băuturi alcoolice în
următoarele locuri publice: drumuri
publice, parcuri, stadioane și terenuri
sportive, instituții culturale, săli de
spectacole,
instituții
sau
unități
economice, toate mijloacele de transport
în comun, autogări, gări și aeroporturi, de
stat și private, sau alte locuri prevăzute de
lege. În incinta acestor locuri publice se
pot consuma băuturi alcoolice prin
delimitarea unor spații special amenajate
pentru consumarea băuturilor alcoolice,
prin hotărârea conducerilor locurilor
publice respective. Sunt exceptate
localurile de alimentație publică și turism,
cum sunt: restaurante, baruri și discoteci.
În locurile publice enumerate se interzice
cu desăvârșire consumul de băuturi
alcoolice de către persoanele care nu au
împlinit vârsta de 18 ani.
Art. 3.
1 Contravențiile prevăzute la art. 2 se

PROPUNEREA DE MODIFICARE
La Art. 2, dupa punctul 23 se introduce
punctul 23’ care va avea urmatorul
cuprins:
23’) Comercializarea sau oferirea cu titlu
gratuit a bauturilor alcoolice catre minori
de
care
unitatile
autorizate
sa
comercializeze bauturile alcolice.

FUNDAMENTARE
Necesitatea
ocrotirii
minorului
si
instituirea unui regim contraventional
operatorilor economici autorizati sa
comercializeze bauturi alcoolice.

La art. 3 alin 1. Se introduce litera g) 1. Corelarea sanctiunilor cu prevederile
Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și
care va avea urmatorul cuprins:
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sancționează după cum urmează:

3

Art. 3.

4

(4) În cazul repetării contravențiilor
prevăzute la art. 2 pct. 19), 21), 22) și 26)
se dispune, de asemenea, măsura
suspendării activității localului public pe o
perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile.
Art. 3.
(7) În cazul contravențiilor prevăzute la
art. 2 pct. 23’), 32), 33), și 34), sesizarea
se poate face și de către organele de
ocrotire socială.

g) cu amendă de de 5.000 lei la prima
abatere, cu amendă contravențională de
10.000 lei; săvârșirea unei noi
contravenții la această lege se
sancționează
cu
amendă
contravențională de 15.000..
Art. 3. Pct 4 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
(4) În cazul repetării contravențiilor
prevăzute la art. 2 pct. 19), 21), 22), 23’),
și 26) se dispune, de asemenea, măsura
suspendării activității localului public pe o
perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile.
Art. 3. Pct 7 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
(7) În cazul contravențiilor prevăzute la
art. 2 pct. 23’), 32), 33), și 34), sesizarea
se poate face și de către organele de
ocrotire socială.

combaterea
efectelor
consumului
produselor din tutun
2. Necesitatea instituirii cuantumului
amenzii aplicabile contraventiei

Necesitatea
instituirii
cuantumului
amenzii aplicabile contraventiei repetate

Corelare cu dispozitiile Art 118 lit f) din
Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului.

NOTA DE FUNDAMENTARE
Având în vedere:

Necesitatea protecției și promovării drepturilor copilului, prevăzută în Legea nr. 272/2004,

Dispozițiile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun care instituie
interdicția expresă de comercializare a produselor din tutun minorilor și sancțiunea corelativă,

Lipsa interdicției exprese de comercializare a bauturilor alcoolice catre minori de care unitatile autorizate sa comercializeze
bauturile alcolice și implicit a sancținii corelative,
se impune modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială, a ordinii și liniștii publice.
Propunerea de modificare a Legii nr. 61/1991 a fost facută de repondenții chestionați în cadrul Studiului la una dintre
întrebările deschise.
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VIII
a)
NR
CRT
1

MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL
Art. 298 Limitari speciale ale dreptului de deducere
FORMA ACTUALA

PROPUNEREA DE MODIFICARE

FUNDAMENTARE

Pentru coerenta legislativa si a cuprinderii
tuturor situatiilor in care vehiculele sunt
utilizate exclusiv in scopul activitatii
economice, asa cum este prevazut in
Normele de aplicare la alin. (II), pct.68,
(1) Prin excepție de la prevederile art. Sectiunea a 2-a, Capitolul X, art. 298 pct
297 se limitează la 50% dreptul de (2) se completeaza cu lit. g).
deducere a taxei aferente cumpărării,
achiziției intracomunitare, importului, In masura in care bunurile si serviciile sunt
închirierii sau leasingului de vehicule utilizate in scopul operatiunilor taxabile ale
rutiere motorizate și a taxei aferente unei persoane impozabile, persoana
cheltuielilor legate de vehiculele aflate în impozabila are dreptul de a deduce TVA,
proprietatea sau în folosința persoanei iar statul poate impune proceduri prin care
impozabile, în cazul în care vehiculele nu sa se asigure ca vehiculele sunt utilizate
sunt utilizate exclusiv în scopul activității numai in scopul operatiunilor taxabile.
economice.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică
următoarelor categorii de vehicule rutiere
motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru
servicii de urgență, servicii de pază și
protecție și servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agenții de
vânzări și de achiziții;
c) vehiculele utilizate pentru transportul
de persoane cu plată, inclusiv pentru
serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de
servicii cu plată, inclusiv pentru instruire
de către școlile de șoferi;

La Art. 298, punctul 2 se introduce g)
care va avea urmatorul cuprins:
ART. 298 - Limitări speciale ale dreptului ART. 298 - Limitări speciale ale
de deducere
dreptului de deducere
(1) Prin excepție de la prevederile art.
297 se limitează la 50% dreptul de
deducere a taxei aferente cumpărării,
achiziției intracomunitare, importului,
închirierii sau leasingului de vehicule
rutiere motorizate și a taxei aferente
cheltuielilor legate de vehiculele aflate în
proprietatea sau în folosința persoanei
impozabile, în cazul în care vehiculele nu
sunt utilizate exclusiv în scopul activității
economice.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică
următoarelor categorii de vehicule rutiere
motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru
servicii de urgență, servicii de pază și
protecție și servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agenții de
vânzări și de achiziții;
c) vehiculele utilizate pentru transportul
de persoane cu plată, inclusiv pentru
serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de
servicii cu plată, inclusiv pentru instruire
de către școlile de șoferi;
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e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau
a căror folosință este transmisă în cadrul
unui contract de leasing financiar ori
operațional;
f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop
comercial.

e) vehiculele utilizate pentru închiriere
sau a căror folosință este transmisă în
cadrul unui contract de leasing financiar
ori operațional;
f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop
comercial.
g) vehiculele utilizate exclusiv in scopul
activitatii economice de catre personalul
tehnic, economic, administrativ și de
către persoanele cu funcții de
conducere și de administrare a
persoanelor juridice in exercitarea
atributiilor de serviciu.

NOTA DE FUNDAMENTARE
Materia taxei pe valoarea adaugata este reglementata la nivel comunitar prin Directiva 2006/112/CE ce stabileste sistemul comun
privind TVA. Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor si serviciilor a unei taxe generale de
consum proportionala cu pretul bunurilor si serviciilor. La fiecare operatiune, TVA, calculata la pretul bunurilor sau serviciilor
respective, este exigibila dupa deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale pretului.
In masura in care bunurile si serviciile sunt utilizate in scopul operiatiunilor taxabile ale unei persoane impozabile, persoana
impozabila are dreptul de a deduce din valoare TVA pe care are obligatia de a o plati.
In cazul bunurilor sau serviciilor utilizate de o persoana impozabila atat pentru operatiuni care dau drept de deducere cat si pentru
operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA, deducerea este permisa numai pentru partea din TVA care poate fi atribuita primelor
tranzactii. Dreptul de deducere a taxei nu se acorda pentru cheltuieli care nu sunt legate strict de activitatea economica desfasurata,
precum cheltuieli de lux, divertisment sau spectacole.
Totodata, in baza art. 395 alin (1) din Directiva 2006/12/CE, Consiliul poate autoriza orice stat membru sa introduca masuri speciale
de derogare de la dispozitiile directivei pentru a simplifica procedurile de colectare a TVA. Romania a solicitat in anul 2002
autorizarea in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la art. 168 din Directiva 2006/12/CE, iar aceasta derogare a fost acordata
prin Decizia 2012/232 si a autorizat Romania sa limiteze la 50% dreptul de deducere a TVA aferente cumpararii, achizitiei
intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a TVA aferente cheltuielilor legate de
vehiculele respective, in cazul in care vehiculul nu este utilizat exclusiv in scopuri profesionale. Restrictia prevazuta in primul
paragraf nu se aplica vehiculelor rutiere motorizate avand o masa totala maxima autorizata care depaseste 3500 kg sau mai mult de
noua scaune, inclusiv scaunul soferului. Aceasta derogare a fost ulterior prelungita, in prezent fiind in vigoare Decizia de punere in
aplicare (UE) 2017/2012 a Consiliului de modificare a Deciziei 2012/232/UE, care autorizeaza Romania sa prelungeasca pana la 31
decembrie 2020 termenul de aplicare a limitarii dreptului de deducere a TVA aferente cheltuielilor auto.
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O serie de state membre au solicitat derogari de la art. 168 din Directiva 2006/12/CE. In Germania, utilizarea minima solicitata a
bunurilor este in proportie de cel putin 10% in scopuri profesionale, conform derogarilor prin Decizii succesive ale Comisiei precum
2000/186/CE, pana la Decizia (UE) 2015/2428. Aceasta masura s-a dovedit un instrument adecvat si eficient in ceea ce priveste
simplificarea masurii de colectare a TVA. In cazul Ungariei, a fost aprobata derogarea privind deductibilitatea in marja de 50%, iar in
cazul in care contribuabilul doreste o deductibilitate mai mare, trebuie sa prezinte dovezi detaliate privind utilizarea in interes de
serviciu a autoturismelor in leasing.
Extinderea exceptiilor prevazute la art. 298 pct. (2) Cod fiscal si asupra vehiculelor utilizate exclusiv in scopul activitatii economice
de catre personalul tehnic, economic, administrativ și de către persoanele cu funcții de conducere și de administrare a persoanelor
juridice in exercitarea atributiilor de serviciu, este o masura justa fata de mediul de afaceri, prin care toate aceste categorii de vehicule
utilizate in conformitate cu atributiile profesionale si fisele postului de catre angajati, beneficiaza de un tratament fiscal echitabil,
propunerea fiind sustinuta de 73% dintre subiecții Studiului derulat prin Proiect. Atata timp cat vehiculele sunt utilizate in
scopul operiatiunilor taxabile ale unei persoane impozabile, persoana impozabila are dreptul de a deduce din valoare TVA, iar acest
drept nu poate fi limitat.
b)
NR
CRT
1

Cod fiscal art. 460 „Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice”
FORMA ACTUALA

PROPUNEREA DE MODIFICARE

Art. 460, punctul 6 se modifică și va
avea urmatorul cuprins:
Art.460 Calculul impozitului/ taxei pe Art.460 Calculul impozitului/ taxei pe
cladirile detinute de persoanele juridice
cladirile detinute de persoanele juridice
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se
actualizează o dată la 3 ani pe baza unui
raport de evaluare a clădirii întocmit de un
evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate
în vigoare la data evaluării, depus la
organul fiscal local până la primul termen
de plată din anul de referință.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se
actualizează o dată la 6 ani, sau la un
interval mai scurt in cazul in care
proprietarul
cladirii
considera
oportun, pe baza unui raport de evaluare
a clădirii întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate cu standardele
de evaluare a bunurilor aflate în vigoare
la data evaluării, depus la organul fiscal
local până la primul termen de plată din
anul de referință.

FUNDAMENTARE
Valorile cladirilor nu variaza in mod
semnificativ intr-o perioada de 3 ani, asa
dupa cum arata evolutia pietei imobiliare.
O evaluare la un interval mai mare de 3 ani
conduce la diminuarea costurilor cu
realizarea rapoartelor de evaluare a
cladirilor. Evaluarea poate fi efectuata si
voluntar la intervale mai mici, in cazul in
care proprietarul cladirii considera oportun.
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NOTA DE FUNDAMENTARE
Obiectivele fundamentale privind fiscalitatea sunt reprezentate de simplificarea acesteia şi de crearea predictibilităţii într-un cadru
fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat şi public.
Cu toată preocuparea continuă de îmbunătăţire şi simplificare a prevederilor Codului fiscal, acesta este perceput de mediul economic
şi social ca fiind dificil de aplicat şi supus permanent riscului de interpretare neunitară a prevederilor sale. Modificările legislative
frecvente aferente acestui act normativ, necesare pentru funcţionarea sistemului de impozite şi taxe din România, au generat unele
dificultăţi în interpretarea şi în aplicarea anumitor prevederi legale incidente în domeniul fiscal.
Totusi, este recunoscut faptul ca intentia guvernelor Romaniei din ultimii ani a fost si este de stimulare a liberei inițiative și încurajare
a investițiilor în România printr-o serie de masuri de scadere a fiscalitatii prin reducerea gradului de fiscalitate si a numarului de taxe,
de aliniere deplina a legislatiei fiscale la cadrul legislativ european, de debirocratizare, s.a. De subliniat faptul ca simplificarea
procedurilor administrative este parte din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, respectiv a Planului integrat
de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, dar și din Strategia Națională Agenda Digitală 2014-2020, care își
propune simplificarea procedurilor și implementarea sistemelor de guvernare electronică în sfera evenimentelor de viață ale
cetățenilor. În urma consultărilor realizate prin intermediul platformei menționate mai sus, s-au primit aproximativ 3300 de propuneri
într-o lună de zile, multe încărcate de frustrare şi urmate de comentarii şi propuneri realizate prin intermediul reţelelor sociale,
respectiv prin poştă electronică. Cele mai multe solicitări au invocat plata taxelor online pentru cât mai multe categorii de taxe şi
impozite, reducerea numărului de taxe şi hârtii, precum și a numărului de copii după cartea de identitate, a copiilor legalizate solicitate
cetăţeanului în relaţia cu administraţia publică, dar şi recunoaşterea documentelor emise în format electronic cu semnătură electronică.
Prezenta propunere de modificare a art. 460 pct (6) prin prelungirea termenului de actualizare a evaluarii cladirilor este o
masura de simplificare administrativa si a materiei fiscale, prin care societatile comerciale care detin in proprietate cladiri vor diminua
efortul financiar privind efectuarea rapoartelor de evaluare prin cresterea perioadei de evaluare de la 3 la 6 ani, precum si efortul uman
de gestionare a acestei actiuni.
Fundamentarea economica a cresterii perioadei de evaluare este data de mai multi factori, dintre care, in primul rand
stabilitatea pietei de imobiliare in Romania in ultimul deceniu. Dupa scaderea puternica a valorilor imobilelor din anii 2008-2010,
trendurile pe perioade multianuale au avut evolutii pozitive dar si negative reduse, ceea ce conduce la concluzia ca ne aflam intr-o
piata stabila, iar valorile cladirilor, compensate si cu uzura morala si fizica firesti pentru orice activ, nu sufera variatii semnificative
incat sa fie necesara evaluarea acestora la fiecare 3 ani. Spre exemplu, estimarea actuala a specialistilor privind piata imobiliara este că
în 2019 preţurile locuinţelor vor stagna. Contextul pietei imobiliare cuprinde si nivelul cursului valutar, care, fata de anii 2009-2010 de
la valoarea de 4,2-4,3 pentru 1 Euro, dupa un deceniu a inregistrat o scadere de numai 10%, de asemenea valorile inflatiei au fost
foarte mici, chiar negative in anii 2016-2017. Toate aceste elemente indreptatesc masura cresterii perioadei de evaluare a cladirilor de
la 3 la 6 ani, lasand totodata posibilitatea proprietarului cladirii sa efectueze in mod voluntar aceasta evaluare, daca acesta considera
oportun.
Raspunsurile subiecților au aratăt favorabilitate pentru modificarea legislativă propusă, astfel: de 64,14% DA, 4,87%
NU, 30,97% POATE. Avand in vedere ca 2/3 dintre respondenti apreciaza favorabil, iar 1/3 nu au o opinie, se poate aprecia ca
propunerea are un grad ridicat de apreciere.
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IX
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 - TITLUL VIII - Accize și alte taxe special, CAPITOLUL I Regimul accizelor armonizate, SECȚIUNEA a 3-a - Obligaţiile plătitorilor de accize
NR
FORMA ACTUALA
PROPUNEREA DE MODIFICARE
FUNDAMENTARE
CRT
1
La alin (9), pct. 8 se abrogă lit. d), e), f) Conform prevederilor Codului fiscal si
de, articolul se renumeroteaă și va avea Normelor de aplicare, garantia are rolul de
următorul conținut.
a „asigura plata accizelor ce pot deveni
SUBSECTIUNEA a 3-a – Garanţii
SUBSECTIUNEA a 3-a – Garanţii
exigibile”, nivelul garantiei fiind raportat la
valoarea accizelor aferente produselor
8. (1) Garanţia prevăzută la art. 348 alin. 8. (1) Garanţia prevăzută la art. 348 alin. accizabile estimate a fi realizate in primul
(1) din Codul fiscal se constituie în (1) din Codul fiscal se constituie în an de activitate: art.348 alin.(1) CF;
favoarea autorităţii fiscale teritoriale.
favoarea autorităţii fiscale teritoriale.
alin.(5), pct.8 Subsectiunea a 3-a, Sectiunea
(9) Cuantumul garanţiei constituite de (9) Cuantumul garanţiei constituite de a 3-a, Cap I, Titlul VIII din Normele
antrepozitarii autorizaţi pentru producţie antrepozitarii autorizaţi pentru producţie metodologice.
nu poate fi mai mic decât limitele nu poate fi mai mic decât limitele In cazul produsului accizabil „vin”, acciza
prevăzute mai jos:
prevăzute mai jos:
este 0, astfel incat instituirea unei garantii
a) pentru producţia de bere - 473.801 lei;
a) pentru producţia de bere - 473.801 lei; nu este justificata.
b) pentru producţia de bere realizată de b) pentru producţia de bere realizată de
micile fabrici de bere prevăzute la art. 349 micile fabrici de bere prevăzute la art.
alin. (6) din Codul fiscal - 236.901 lei;
349 alin. (6) din Codul fiscal - 236.901
c) pentru producţia de bere de maximum lei;
5.000 hl pe an realizată de micile fabrici c) pentru producţia de bere de maximum
de bere prevăzute la art. 349 alin. (6) din 5.000 hl pe an realizată de micile fabrici
Codul fiscal - 9.476 lei;
de bere prevăzute la art. 349 alin. (6) din
d) pentru producţia de vinuri de Codul fiscal - 9.476 lei;
d) pentru producţia de băuturi
maximum 5.000 hl pe an - 11.845 lei;
e) pentru producţia de vinuri între fermentate, altele decât bere și vinuri, de
maximum 5.000 hl pe an - 94.760 lei;
5.001 hl și 10.000 hl pe an - 23.690 lei;
f) pentru producţia de vinuri peste e) pentru producţia de băuturi fermentate,
altele decât bere și vinuri, peste 5.000 hl
10.000 hl pe an - 47.380 lei;
g) pentru producţia de băuturi fermentate, pe an - 236.901 lei;
altele decât bere și vinuri, de maximum f) pentru producţia de produse
5.000 hl pe an - 94.760 lei;
intermediare de maximum 5.000 hl pe an
h) pentru producţia de băuturi fermentate, - 118.450 lei;
altele decât bere și vinuri, peste 5.000 hl g) pentru producţia de produse
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pe an - 236.901 lei;
i)
pentru
producţia
de
produse
intermediare de maximum 5.000 hl pe an 118.450 lei;
j)
pentru
producţia
de
produse
intermediare peste 5.000 hl pe an 355.351 lei;
k) pentru producţia de alcool etilic și/sau
băuturi spirtoase de maximum 100 hl
alcool pur pe an - 23.690 lei;
l) pentru producţia de alcool etilic și/sau
băuturi spirtoase între 101 și 1.000 hl
alcool pur pe an - 118.450 lei;
m) pentru producţia de alcool etilic și/sau
băuturi spirtoase între 1.001 și 5.000 hl
alcool pur pe an - 473.801 lei;
n) pentru producţia de alcool etilic și/sau
băuturi spirtoase peste 5.000 hl alcool pur
pe an - 1.184.503 lei;
o) pentru producţia de alcool etilic
realizată de micile distilerii definite la pct.
12 alin. (16) - 1.185 lei;
p) pentru producţia de tutun prelucrat 4.738.014 lei;
q) pentru producţia de produse energetice,
exceptând producţia de GPL, de
maximum 10.000 tone pe an - 1.184.503
lei;
r) pentru producţia de produse energetice,
exceptând producţia de GPL, între 10.001
tone și 40.000 tone - 4.738.014 lei;
s) pentru producţia de produse energetice,
exceptând producţia de GPL, peste 40.000
tone - 9.476.027 lei;
ș) pentru producţia de GPL - 47.380 lei;

intermediare peste 5.000 hl pe an 355.351 lei;
h) pentru producţia de alcool etilic și/sau
băuturi spirtoase de maximum 100 hl
alcool pur pe an - 23.690 lei;
i) pentru producţia de alcool etilic și/sau
băuturi spirtoase între 101 și 1.000 hl
alcool pur pe an - 118.450 lei;
j) pentru producţia de alcool etilic și/sau
băuturi spirtoase între 1.001 și 5.000 hl
alcool pur pe an - 473.801 lei;
k) pentru producţia de alcool etilic și/sau
băuturi spirtoase peste 5.000 hl alcool
pur pe an - 1.184.503 lei;
l) pentru producţia de alcool etilic
realizată de micile distilerii definite la
pct. 12 alin. (16) - 1.185 lei;
m) pentru producţia de tutun prelucrat 4.738.014 lei;
n) pentru producţia de produse
energetice, exceptând producţia de GPL,
de maximum 10.000 tone pe an 1.184.503 lei;
o) pentru producţia de produse
energetice, exceptând producţia de GPL,
între 10.001 tone și 40.000 tone 4.738.014 lei;
p) pentru producţia de produse
energetice, exceptând producţia de GPL,
peste 40.000 tone - 9.476.027 lei;
q) pentru producţia de GPL - 47.380 lei;
r) pentru producţia exclusivă de
biocombustibili și biocarburanţi - 23.690
lei.
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t) pentru producţia exclusivă de
biocombustibili și biocarburanţi - 23.690
lei.
NOTA DE FUNDAMENTARE
Propunerea elimina o prevedere ce nu are un fundament legislativ sau practic, prevedere prin care producatorii de vin trebuie
sa constituie garantii care sa asigure plata accizelor ce pot deveni exigibile, atat timp cat valoarea accizei aplicate vinului este 0.
Obiectivul prezentei propuneri legislative este incurajarea producatorilor de vin, in special micii producatori, prin eliminarea unei
sarcini fiscale si simplificarea procedurii administrative de autorizare ca producator de vinuri.
Masura vine in primul rand in sprijinul producatorilor mici si mijlocii, pentru care nivelul garantiei prevazuta in actul normativ
este semnificativ raportat la cifra de afaceri si la profitul anual, precum si eliminarea operatiunii de constituire a garantiei respective ce
implica niste proceduri specifice si birocratice.
Incurajarea IMM-urilor si sprijinirea sectorului agro-alimentar constituie prioritati ale legislativului si executivului Romaniei,
fiind cuprinse in toate strategiile si programele de guvernare. IMM-urile indeplinesc, în primul rând, un rol socio-economic local. De
asemenea, în majoritatea lor, aceste întreprinderi nu au vocaţie de creştere şi dezvoltare a afacerii, rămânând pe întreaga durată de
viaţă în aceeaşi clasă de mărime în care au fost create (în general, aceea de microîntreprindere). Privite în context local, IMM-urile
constituie într-adevăr, "coloana vertebrală a unei economii" (naţionale sau europene), prin "însumarea" multor economii locale în care
funcţionează "nenumărate" întreprinderi private micro, mici sau mijlocii. Dar, în ţara noastră, există un dezechilibru accentuat în ceea
ce priveşte repartizarea întreprinderilor la nivel local, anumite zone polarizând un număr relativ mare de IMM-uri, în timp ce în multe
altele funcţionează puţine întreprinderi, îndeosebi din categoria microîntreprinderilor.
HOTĂRÂREA nr. 859 din 7 octombrie 2014 aproba Strategia guvernamentala pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor
mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020. Aceasta strategie sustine ca întreprinzătorii şi IMMurile vor fi încurajate şi stimulate să valorifice, într-un mod profitabil şi judicios pentru societatea românească, oportunităţile de
afaceri curente şi de perspectivă previzibilă. În acelaşi timp, vor fi susţinute, prin intervenţii publice adecvate, iniţiativele
antreprenoriale orientate spre pieţe externe (Act local, think global), îndeosebi aflate în proximitatea României. Expunerea de motive a
acestei orientări fundamentale a Strategiei este prezentată mai jos: Gândiţi mai întâi la scară mică" (Think small first) este principiul
fundamental al actualei politici comunitare, aplicabilă în sfera afacerilor mici şi mijlocii, care a fost statuată în documentul strategic al
Comisiei Europene "Small Business Act for Europe" în anul 2008. În situaţia socioeconomică din prezent a României, principiul
"Think small first" poate fi extins, într-un mod util pentru decidenţii politici, sub forma: "Priviţi mai întâi, la nivel local".
Obiectivul general al Strategiei îl reprezintă crearea unui mediu favorabil afacerilor, iniţiativei private şi spiritului
intreprenorial, stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor şi sprijinirea creşterii competitivităţii mediului de afaceri autohton pe
plan local, regional, naţional, european şi internaţional prin creşterea semnificativă, sub aspect dimensional, sectorial şi regional, a
soldului net de IMM-uri active economic, dezvoltarea întreprinderilor existente şi crearea de noi locuri de muncă până la sfârşitul
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anului 2020. Mai mult, este afirmata sprijinirea prioritară a IMM-urilor direct productive, iar directiile principale de sprijin ale IMMurilor sunt:

stimularea afacerilor mici şi mijlocii, curente şi de perspectivă previzibilă, în sensul creşterii competitivităţii acestora pe plan
intern şi internaţional.

sprijinirea creşterii extensive şi intensive a sectorului IMM, cu accent pe sporirea numărului de IMM-uri active la nivel local şi
pe pieţe externe de interes;

creşterea densităţii IMM-urilor, în special în zonele unde aceasta se situează sub media europeană, în vederea diminuării
disparităţilor regionale actuale.
Date statistice relevante arată că circa 57% dintre microîntreprinderile actuale sunt întreprinderi de subzistenţă, care permit
asigurarea unui oarecare nivel de trai numai proprietarului afacerii şi familiei acestuia. În prezent, există o serie de instrumente de
finanţare a afacerii provenite din surse financiare interne sau externe, dar care sunt, în general, greu accesibile IMM-urilor
Prezenta propunere are aplicabilitate in sectorul agro-alimentar / vitivinicol, ceea ce constituie un argument suplimentar
privind implementarea modificarii legislative. Principala particularitate demografică a Românie i, care o singularizează în rândul
ţarilor comunitare, este procentul foarte mare al populaţiei rurale: circa 46% din totalul populaţiei. Întreprinderile mici și mijlocii dețin
o pondere diferită în economia agricolă a țării, iar această categorie de întreprinderi poate fi cea mai afectată de crizele financiare,
acest lucru datorându‐se lipsei de putere financiară a acestora. În cadrul acestora, ponderea cea mai ridicată o reprezintă
microîntreprinderile, pe întreg intervalul analizat având o evoluție ascendentă, de la 85% în 2012, la 86% în 2016. Întreprinderile mici
au o pondere mai redusă, între 12,73 % în anul 2016 și 13,55% în anul 2013 (tendință fluctuantă descendentă), iar întreprinderile
mijlocii au ponderea cea mai mică, de la 1,24% în 2014 până la 1,42%, în 2012 (tendință de evoluție fluctuantă).
Conform datelor INS peste 91% dintre ferme și 55% din teritoriul agricol al României sunt reprezentate de fermele de
subzistență și semi-subzistență. Acest tip de exploatații agricole întâmpină o serie de dificultăți, cum ar fi:
• venituri mici și un nivel de viață̆ mai scăzut;
• scăderea numărului de angajați din domeniu;
• acces limitat pe piață;
• acces limitat la informațiile referitoare la sursele de finanțare europene;
• slaba tehnologizare și dotare a întreprinderilor;
• obținerea cu dificultate a creditelor.
Politicile in sprijinul IMM-urilor sunt cuprinse si in Programul de guvernare 2017-2020 si vizeaza simplificarea procedurilor
administrative si debirocratizarea, pentru a conduce la marirea contributiei sectorului IMM-urilor la crearea Produsului Intern Brut si
la cresterea usurintei de a face afaceri in Romania.
Tocmai in acest context, propunerea de a elimina garantia instituita producatorilor de vinuri, garantie ce se constituie pentru a
asigura plata accizelor ce pot deveni exigibile in contextul in care acciza aplicata vinului este 0, va veni in primul rand in sprijinul
micilor producatori, degrevandu-i pe acestia de o sarcina fiscala instituita fara just temei dar si de o obligatie administrativa
suplimentara in procesul de autorizare ca producatori de vinuri.
Propunerea de modificare a rezultat din cadrul Cursurilor de intruire și a Dezbaterilor – Masă rotundă.
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LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL VITIVINICOL
X
Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii
Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023
NR CRT
1

FORMA ACTUALA

Art. 3.
(1) Beneficiarii sprijinului financiar sunt
producătorii din sectorul vitivinicol,
persoane fizice sau juridice care își
desfășoară
activitatea
în
sectorul
vitivinicol, precum și forme asociative ale
acestora.
(2) Pentru măsura prevăzută la art. 2 lit.
b), beneficiarii sunt producătorii din
sectorul vitivinicol - persoane juridice,
forme
asociative
profesionale
ale
producătorilor din sectorul vitivinicol
și/sau organizații interprofesionale din
sectorul vitivinicol și/sau organisme de
drept public, după caz, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(3) Organismul de drept public poate fi
beneficiar al sprijinului financiar cu
respectarea prevederilor art. 3 din
Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 al
Comisiei din 15 aprilie 2016 de
completare a Regulamentului (UE) nr.
1.308/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește
programele naționale de sprijin în sectorul
vitivinicol
și
de
modificare
a
Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al

PROPUNEREA DE MODIFICARE
Art 3 se modifică și va avea următorul
conținut:
Art 3
(1)
Beneficiarii sprijinului financiar
sunt operatorii economici, producători,
comercianți, prestatori de servicii,
persoane fizice autorizate, persoane
juridice,
întreprinderi
familiale,
întreprinderi individuale, structuri
cooperatiste,
forme
asociative
profesionale
sau
organizații
interprofesionale din sectorul vitivinicol
și organisme de drept public, care
activează în piața comună a vinului.
(2)
Beneficiarii de drept privat ai
sprijinului financiar trebuie să fie
membri ai unei organizații sau asociații
de producătorilor, respectiv organizații
interprofesionale
din
sectorul
vitivinicol.
(3)
Organismul de drept public poate
fi beneficiar al sprijinului financiar cu
respectarea prevederilor art. 3 din
Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 al
Comisiei din 15 aprilie 2016 de
completare a Regulamentului (UE) nr.
1.308/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește
programele naționale de sprijin în sectorul

FUNDAMENTARE
Pentru corelare cu prevederile pct 1 lit b)
și c) din Normele metodologice privind
condițiile de punere în aplicare a măsurii
de investiții, eligibilă pentru finanțare în
cadrul Programului național de sprijin în
sectorul vitivinicol 2019-2023, din
28.12.2018, aprobate prin Ordinul MADR
nr. 1531/2018.
În lipsa acestei modificări nu există temei
de drept pentru definirea solicitanților și a
beneficiarilor, așa cum sunt ei definiți prin
actul normativ subsecvent, respectiv
Ordinul MADR nr. 1531/2018.
Referitor la introducerea obligației
beneficiarilor de drept privat de a fi
membri ai unei forme asociative
profesionale
sau
interprofesionale
apreciem ca imperativă această măsură
pentru încurajarea asocierii, în spiritul
Regulamentul nr. 1308/2013 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. 1037/2001 și (CE) nr.
1234/2007 ale Consiliului.
Introducerea noțiunilor de “persoane
fizice autorizate, întreprinderi familiale,
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Comisiei.

vitivinicol
și
de
modificare
a întreprinderi
individuale,
structuri
Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al cooperatiste” este necesară pentru a nu se
Comisiei.
institui bariere și condiții discriminatorii
între operatorii economici din piața
comună a vinului.

XI
Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în
cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, din 28.12.2018, aprobate prin Ordinul MADR nr.
1531/2018.
NR CRT
1

FORMA ACTUALA
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Pct 1, lit. b)
Solicitanții trebuie să îndeplinească
următoarele condiții de eligibilitate:
1. nu au creat condiții artificiale;
2. prezintă certificate fiscale prin care
atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat și
bugetele locale;
3. nu sunt în dificultate în sensul
orientărilor comunitare privind ajutorul de
stat pentru salvarea și restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate.

PROPUNEREA DE MODIFICARE
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Pct 1, lit. b) se modifică și va avea
următorul cuprins:
Solicitanții trebuie să îndeplinească
următoarele condiții de eligibilitate:
1. nu au creat condiții artificiale;
2. prezintă certificate fiscale prin care
atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat și
bugetele locale;
3. nu sunt în dificultate în sensul
orientărilor comunitare privind ajutorul de
stat pentru salvarea și restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate.
4. sunt membri ai unei organizații sau
asociații de producătorilor, respectiv
organizații
interprofesionale
din
sectorul vitivinicol.

FUNDAMENTARE
Referitor la introducerea obligației
beneficiarilor de drept privat de a fi
membri ai unei forme asociative
profesionale
sau
interprofesionale
apreciem ca imperativă această măsură
pentru încurajarea asocierii, în spiritul
Regulamentul nr. 1308/2013 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. 1037/2001 și (CE) nr.
1234/2007 ale Consiliului.
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XII
Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin,
eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, din 19.12.2018, aprobate
prin Ordinul MADR nr. 1516/2018

NR CRT
1

FORMA ACTUALA
Art. 2.
În vederea aprobării sprijinului financiar,
solicitanții trebuie să îndeplinească
următoarele condiții de eligibilitate:
a) să exploateze o suprafață cultivată cu
soiuri de viță-de-vie ce produc struguri
pentru vin, de minimum 0,1 ha;
b) să fie înscrisă în Registrul plantațiilor
viticole, denumit în continuare R.P.V.,
suprafața de viță-de-vie cu soiuri ce
produc struguri pentru vin, pentru care s-a
încheiat polița de asigurare a recoltei,
c) să încheie cu un asigurător o poliță de
asigurare a recoltei în care să fie
menționate, cel puțin, cantitatea de
struguri pentru vin asigurată, suprafața
aferentă, localizarea acesteia, denumirea
producătorului viticol care exploatează
parcela viticolă și valoarea primei de
asigurare.

PROPUNEREA DE MODIFICARE
Art. 2 se modifică și va avea următorul
cuprins:
Art. 2 În vederea aprobării sprijinului
financiar,
solicitanții
trebuie
să
îndeplinească următoarele condiții de
eligibilitate:
a) să exploateze o suprafață cultivată cu
soiuri de viță-de-vie ce produc struguri
pentru vin, de minimum 0,1 ha;
b) să fie înscrisă în Registrul plantațiilor
viticole, denumit în continuare R.P.V.,
suprafața de viță-de-vie cu soiuri ce
produc struguri pentru vin, pentru care s-a
încheiat polița de asigurare a recoltei,
c) să încheie cu un asigurător o poliță de
asigurare a recoltei în care să fie
menționate, cel puțin, cantitatea de
struguri pentru vin asigurată, suprafața
aferentă, localizarea acesteia, denumirea
producătorului viticol care exploatează
parcela viticolă și valoarea primei de
asigurare.
d) sunt membri ai unei organizații sau
asociații de producătorilor, respectiv
organizații
interprofesionale
din
sectorul vitivinicol.

FUNDAMENTARE
Referitor la introducerea obligației
beneficiarilor de drept privat de a fi
membri ai unei forme asociative
profesionale
sau
interprofesionale
apreciem ca imperativă această măsură
pentru încurajarea asocierii, în spiritul
Regulamentul nr. 1308/2013 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. 1037/2001 și (CE) nr.
1234/2007 ale Consiliului.
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XIII Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul
Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea
în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, din 27.12.2018

NR CRT
1

FORMA ACTUALA

Art. 2. - În sensul prezentelor norme
metodologice, termenii și expresiile de
mai jos au următoarele semnificații:
d) solicitanți - producători din sectorul
vitivinicol - persoane juridice, forme
asociative profesionale ale producătorilor
din sectorul vitivinicol, inclusiv asociațiile
temporare formate din doi sau mai mulți
producători
și/sau
organizații
interprofesionale din sectorul vitivinicol
și/sau organisme de drept public, cu
respectarea prevederilor art. 3 alin. 3 din
Hotărârea Guvernului nr. 868/2018
privind stabilirea modului de acordare a
sprijinului financiar din partea Uniunii
Europene pentru producătorii din sectorul
vitivinicol în perioada 2019 - 2023.

PROPUNEREA DE MODIFICARE
Art. 2 se modifică și va avea următorul
cuprins:
Art. 2. - În sensul prezentelor norme
metodologice, termenii și expresiile de
mai jos au următoarele semnificații:
d) solicitanți - producători din sectorul
vitivinicol - persoane juridice, persoane
fizice
autorizate,
întreprinderi
familiale, întreprinderi individuale,
structuri cooperatiste, care sunt
membri ai unei organizații sau asociații
de producătorilor, respectiv organizații
interprofesionale
din
sectorul
vitivinicol, forme asociative profesionale
ale producătorilor din sectorul vitivinicol,
inclusiv asociațiile temporare formate din
doi sau mai mulți producători și/sau
organizații interprofesionale din sectorul
vitivinicol și/sau organisme de drept
public, cu respectarea prevederilor art. 3
alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
868/2018 privind stabilirea modului de
acordare a sprijinului financiar din partea
Uniunii Europene pentru producătorii din
sectorul vitivinicol în perioada 2019 2023.

FUNDAMENTARE
Referitor la introducerea obligației
beneficiarilor de drept privat de a fi
membri ai unei forme asociative
profesionale
sau
interprofesionale
apreciem ca imperativă această măsură
pentru încurajarea asocierii, în spiritul
Regulamentul nr. 1308/2013 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. 1037/2001 și (CE) nr.
1234/2007 ale Consiliului.
Introducerea noțiunilor de “persoane
fizice autorizate, întreprinderi familiale,
întreprinderi
individuale,
structuri
cooperatiste” este necesară pentru a nu se
institui bariere și condiții discriminatorii
între operatorii economici din piața
comună a vinului.
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IV
Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor
viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, din 17.12.2018,
aprobate prin Ordinul MADR nr 1508/2018

NR CRT

FORMA ACTUALA
CAPITOLUL I Dispoziții generale
1. În sensul prezentelor norme
metodologice, termenii și expresiile de
mai Jos au următoarele semnificații:
1.12. solicitanți sunt producătorii viticoli,
persoane fizice sau Juridice care dețin
și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie
cu soiuri nobile;

PROPUNEREA DE MODIFICARE
CAPITOLUL I Dispoziții generale Pct. 1,
subpct. 1.12 se modifică și va avea
următorul cuprins:

FUNDAMENTARE
Referitor la introducerea obligației
beneficiarilor de drept privat de a fi
membri ai unei forme asociative
profesionale
sau
interprofesionale
apreciem ca imperativă această măsură
pentru încurajarea asocierii, în spiritul
Regulamentul nr. 1308/2013 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. 1037/2001 și (CE) nr.
1234/2007 ale Consiliului.

1.12. solicitanți sunt producătorii viticoli,
persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi familiale,
întreprinderi individuale, structuri
cooperatiste, care sunt membri ai unei
organizații
sau
asociații
de
producătorilor, respectiv organizații
interprofesionale
din
sectorul
vitivinicolcare dețin și/sau exploatează
suprafețe de viță-de-vie cu soiuri nobile;
Introducerea noțiunilor de “persoane
fizice autorizate, întreprinderi familiale,
întreprinderi
individuale,
structuri
cooperatiste” este necesară pentru a nu se
institui bariere și condiții discriminatorii
între operatorii economici din piața
comună a vinului.

NOTA DE FUNDAMENTARE
Având în vedere:

Lipsa unor corelări între HG nr. 868/2018, pe de-o parte și Ordinul MADR nr. 1531/2018, Ordinul MADR nr. 1516/2018,
Ordinul MADR nr. 1.529/2018 și Ordinul MADR nr 1508/2018, pe de altă parte din perspectiva definirii unitare, raportat însă la
specificul de reglementare al fiecărui Ordin MADR, a noțiunilor de “solicitant” și “beneficiar” al sprijinului financiar,
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Necesitatea nediscriminării potențialilor beneficiari ai Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol aflați
pe filiera produsului din punct de vedere al liberului acces cu respectarea principiului egalității de șanse la programele cu cofinanțare
publică națională și europeană,
se impune modificarea/corelarea prevederilor actelor normative mai sus prezentate.
Având în vedere:

Prevederile și principiile europene instituite de Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor
produselor agricole privind rolul organizațiilor și asociațiilor de organizații ale producătorilor, cu sau fără scop patrimonial,

Prevederile Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015:
a)
Art. 2. - Obiectivul sectorului vitivinicol este creșterea competitivității producătorilor de vin, care se realizează prin
următoarele acțiuni: e) stimularea asociațiilor profesionale/organizațiilor de producători recunoscute cu scop lucrativ
pentru a putea beneficia de investiții care să ducă la structurarea suprafețelor, comasarea ofertei și garantarea veniturilor
producătorilor, conform prevederilor legale în vigoare; în acest sens, Guvernul, la inițiativa autorității publice centrale
responsabile cu aplicarea strategiei și programului de guvernare în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării
rurale, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe, denumită în continuare Autoritatea, va emite hotărâre.
b)
Prevederile art. 57 și 58 din CAPITOLUL VIII - Forme asociative pe filiera vitivinicolă, prin care se definește
rolul asociațiilor fără scop patrimonial
c)
Art. 59. - Formele asociative prevăzute la art. 57 și art. 58 alin. (1) au obligația de a implementa măsurile politicilor de
piață și normele de comercializare în domeniul vitivinicol în raport cu competențele și atribuțiile stabilite de legislația Uniunii
Europene, potrivit prevederilor art. 152, 157 și 167 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, și celor
stabilite de legislația națională în vigoare,
d)
Diminuarea accesării fondurilor europene în exercițiul financiar curent la sub 25% din totalul anual de 47, 7 mil.
Euro, după ce în exercițiul financiar anterior prin Programului Naţional Suport 2009 – 2013 sectorul vitivinicol a absorbit în
proporţie de 100%, fondurile europene puse la dispoziţie de Comisia Europeană.
se impune modificarea prevederilor actelor normative mai sus prezentate cu scopul de a încuraja libera asociere a operatorilor
economici în vederea creșterii accesului la informații a acestora și a rolului activ al acestor asociații în raport cu autoritățile publice.
Propunerile de modificare au rezultat din cadrul Cursurilor de intruire și a Dezbaterilor – Masă rotundă în sensul
debirocratizării activității autorităților publice în relația cu producătorii și comercianții de struguri pentru vin, vinuri și produse
vitivinicole din România.
NB: Referitor la Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează
activități mobile de transport rutier facem următoarele aprecieri:

Legislatia in domeniul transporturilor rutiere este reglementata de REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006, privind armonizarea anumitor dispoziii ale legislatiei
sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de
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abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului. Acest Regulament se aplica transportului rutier de mărfuri cu vehicule,
inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone, respectiv transportului de persoane
si este aplicabil indiferent de tara de inmatriculare a vehiculului transporturilor efectuate in interiorul comunitatii si in tarile partenere
UE. Acest act normativ reglementeaza, printre altele, duratele de sofat, pauzele si timpii de repaus (Capitolul II), raspunderea
intreprinderii de transport (Capitolul III). Totoata sunt prevazute o serie de derogari (Capitolul IV) pe care statele membre le pot
aplica, dar in anumite conditii ce nu sunt cuprinse in domeniul de interes al ACDBR.

Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de
transport rutier transpune prevederile Regulamentului nr 561/2006.
Alte acte normative naționale și comunitare ce reglementează domeniul sunt: Hotărârea Guvernului, nr. 755/2016 privind aprobarea
Strategiei naționale pentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia,
Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității
acestora, Hotărârea nr. 693/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la
aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a
condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză,
REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind
tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în
transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind
armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa
transportului rutier internaţional de mărfuri.

Avand in vedere proiectul derulat de ACDBR „Legislatie actualizata pentru un comert calitativ cu produse agroalimentare” in
cadrul Codului apel/ Operatiunii „ Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica de optimizeaza
procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP”, si faptul ca legislatia specifica in
domeniul transportului/ distributiei de bunuri este definita la nivel comunitar prin Regulamentul (CE) 561/2006 care este obligatoriu
pentru toate statele membre, apreciem ca in cadrul acestui proiect nu pot fi abordate propuneri de modificare a legislatiei nationale in
domeniul transporturilor rutiere ce intra sub incidenta Regulamentului mai sus mentionat decat in sens mai restrictiv.
În acest sens, propunem ca Asociatia ACDBR sa initieze dialog cu Comisia Europeana, Reprezentanta Permanenta a
Romaniei si cu Ministerele cu atributii in domeniul reglementat in vederea formularii de propunere legislativa de modificare a
Regulamentului european nr. 561/2006 in sensul debirocratizarii legislative si, ulterior, prin transpunerea legislatiei unionale
sa urmareasca modificarea legislatiei nationale.
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