
 

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre privind privind procedura de eliberare, verificare şi control a certificatului de 

producător 

Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale Certificatul de producător este actul doveditor al provenienţei 

produselor agroalimentare pe baza căruia acestea pot fi 

comercializate în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri 

stabilite de consiliile locale. 

Acestea sunt emise în baza Hotărârii Guvernului nr.661/2001 

privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Din sesizările primite de la producătorii agricoli din 

sectoarele vegetal şi zootehnic, cu privire la modalitatea de 

emitere a certificatelor de producător de către autorităţile 

locale cât şi la utilizarea acestora în pieţe, s-a constatat că 

există practici comerciale care eludează legislaţia fiscală. 

De aceste acte doveditoare a calităţii de producător, 

beneficiază o serie de persoane care nu pot dovedi 

provenienţa  terenurilor, respectiv a  producţiei aferente 

acestora. 

De asemenea, verificarea documentelor depuse de solicitanţi 

în vederea stabilirii existenţei produselor, a estimării 

produselor şi a cantităţilor destinate comercializării se 

realizează în mare parte numai pe baza datelor din Registrul 

agricol. 

În pieţele agroalimentare au fost identificate practici de 

concurenţă neloială, astfel că sunt comercializate produse 

alimentare de provenienţă din import, în detrimentul 

produselor autohtone obţinute de producătorii agricoli 

persoane fizice.  

În felul acesta, producătorii agricoli sunt puşi în 

imposibilitatea de a avea acces directe în pieţele 

agroalimentare. 

2. Schimbări preconizate Pentru a reduce efectul acestor practici comerciale, prezentul 

proiect de hotărâre de Guvern propune îmbunătăţirea cadrului 

legislativ care reglementează regimul eliberării şi utilizării 

certificatului de producător. 

De asemenea, are ca scop cooptarea  formelor asociative în 

procedura de identificare şi verificare a producătorilor 

agricoli. 

Beneficiarii certificatelor de producător sunt doar persoanele 

fizice, producători agricoli, definiţi în conformitate cu art. 2 

lit. (a) din Regulamentul Consiliului (CE)  nr. 73  din 19 

ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru 

sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii 

agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor 

pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 

1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de act normativ propune ca certificatul de 

producător să se emită pe baza vizei structurilor 



asociative/profesioanale/ patronale/sindicale/de profil.  

Lipsa acestei vize atrage neeligibilitatea solicitantului în 

soluţionarea cererii de acordare a certificatului de producător. 

Structura asociativă/profesioanală/ patronală/sindicală/de 

profil are următoarele obligaţii: 

-să analizeze cererile de eliberare a certificatelor de 

producător; 

- să verifice în teren  producţia estimată; 

-să ţină evidenţa vizelor producătorilor, produsele 

vegetale/zootehnice, suprafaţa cultivată, efectivele de 

animale, pe sortimente și  cantităţile estimate destinate 
comercializării. 

Toate datele înscrise de producătorul agricol în cerere sunt 

verificate de asociaţiile sau organizaţiile din agricultură şi 

sunt certificate de către primăriile în raza teritorială unde 

solicitantul deţine exploataţia.  

 

Structura asociativă/profesioanală/ patronală/sindicală/de 

profil care acordă viza şi efectuează verificările în teren 

trebuie să fie afiliată la o structură asociativă reprezentativă la 

nivel naţional. 

Elementele care definesc certificatul de producător sunt 

următoarele: 

-  sistem de codificare pentru identificarea producătorului;  

-se eliberează pe serii corespunzătoare unui an de piaţă, care 

începe la 1 iulie şi se sfărşeşte la 30 iunie;  

-se identifică prin seria, care reprezintă indicativul 

judeţului/sectorului municipiului Bucureşti, precum şi prin 

numărul de ordine, care începe cu 0001 în cadrul fiecărei 

serii. 

-se eliberează anual, 

în felul acesta fiind eliminate duplicatele iar certificatul se 

emite doar titularului. 

De asemenea, sunt intensificate acţiunile de control cu privire 

la existenţa şi valabilitatea certificatului de producător 

precum şi la concordanţa dintre conţinutul acestuia şi 

produsele care se comercializează, proiectul de act normativ 

instituie in acelasi timp si ca măsură sancţionatorie pe lângă 

amenda contravenţională şi confiscarea produselor. 

Apreciem că prin introducerea prevederilor menţionate, se 

asigură trasabilitatea pe filiera de produs în scopul combaterii 

fenomenelor de evaziune fiscală existente pe filiera de 

comercializare. 

Totodată, constituie o măsură pentru îndepărtarea 

disfuncţionalităţilor din pieţele agroalimentare, respectiv 

intermediarii, iar principalii câstigători/beneficiari sunt de 

fapt consumatorii. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea 3  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul  

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul 



3. Impactul social De prevederile prezentei hotărâri beneficiază producătorii 

agricoli definiţi în conformitate cu art.2 lit a din 

Regulamentul (CE) nr.73/2009 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea 4  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat 

Nu este cazul 

Secţiunea 5  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, 

ca urmare a intrării în vigoare 

a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a 

fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii. 

 

 

 

Proiectul de act normativ abrogă Hotărârea Guvernului nr. 

661 din 12 iulie 2001 privind procedura de eliberare a 

certificatului de producător, publicată în monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001. 

 

 

 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi 

comunitare 

Nu este cazul 

3.Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor 

Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor 

adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi cu 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 

Secţiunea 6  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul 

de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au avut 

loc consultări cu reprezentanţi ai MADR şi ai:  

-Organizaţiei Interprofesionale Naţionale PRODCOM 

Legume- Fructe;  

-Federaţiei Naţională a Sindicatelor din Agricultură, 

Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe 

AGROSTAR; 

-Federaţiei ROMOVIS; 

-Asociaţiei Interprofesională BIOROMANIA, 

-Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România; 
-Societatea Crescătorilor de Taurine. 

Proiectul de act normativ va urma procedura dezbaterii şi 

avizării în cadrul Comisiei de dialog social de pe lângă 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

2.Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a 

modului în care 

 

Organizaţiea Interprofesională Naţională PRODCOM 

Legume- Fructe este structura asociativă reprezentativă în 

sectorul legume-fructe, din care fac parte marea majoritate a 



activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

structurilor profesionale care practică cultura legumelor în 

spaţii protejate 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ 

are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului 

nr.521/2005 privind procedura 

de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

În procesul de elaborare a proiectului au fost consultate 

Unităţile Administrativ Teritoriale conform Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005. 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului 

nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale  

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea 

de către: 

a)Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei 

e)Curtea de Conturi 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul  

Secţiunea 7  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act 

normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 

îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională. 

Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-ul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, www.madr.ro. 

2.Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de 

act normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii Nu este cazul  

Secţiunea 8  Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale 

Instituţiile publice responsabile cu implementarea măsurilor 

cuprinse în proiectul de act normativ sunt Ministerul 

Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Agriculturii şi 



şi /sau locale – înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente 

Dezvoltării Rurale prin structurile subordonate. 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul 

 

 

 

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre privind privind procedura de 

eliberare, verificare şi control a certificatului de producător pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

 

 

  MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 

Ioan RUS 

  

                               

 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

 

 

Daniel CONSTANTIN 

 

                              

 

                                                           

                                                             AVIZĂM  FAVORABIL     

   

 

 

                                                                    

 

VICEPRIM- MINISTRU 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

 

 

Florin GEORGESCU 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

 

Titus CORLĂŢEAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


