I. Legislația în vigoare referitoare la constatarea si sancționarea contravențiilor din
domeniul pieței produselor din sectorul agricol
Act de bază
1. Legea nr. 145/2014 -pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din
sectorul agricol
Acte modificatoare
2. Legea nr. 270/2017 -pentru reglementarea unor instrumente care să asigure prevenirea
săvârșirii de contravențtii
3. Hotărârea nr.33/2018 – pentru stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii
prevenirii nr.270/2017
4. Legea nr.70/19.03.2018-privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
II. Drepturile și obligațiile instituțiilor publice în desfășurarea activităților de
constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale
Conform Legii nr.145/2014, art.17- poliția locala și persoanele împuternicite de primar au
dreptul de constatare a contravențiilor si aplicarea sancțiunilor .
Conform Legii nr.145/2014-Capitolul V -Contravenții și sancțiuni -art.16 constituie
contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea
prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;
b) transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor
art. 11 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la
6.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru
persoane juridice;
c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la
locul de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, cu nerespectarea prevederilor art.
11 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;
c^1) transportul de produse agricole efectuat de către persoane fizice autorizate/întreprinderi
individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, de la locul
de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, fără a deţine avizul de însoţire a
produselor agricole, cu amendă de la 5.000 lei la 6.000 lei;
d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele
publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), cu
amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei;
d^1) închirierea sau desfăşurarea activităţilor în spaţiile care nu respectă cerinţele sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6), cu amendă de la 15.000 lei
la 22.500 lei;
e) neafişarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) şi
(4), cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei;
f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a
comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător
valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil şi
nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
f^1) nerespectarea de către administratorul pieţei a prevederilor art. 14 alin. (5), cu amendă de la
3.000 lei la 10.000 lei;
g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei
la 30.000 lei;

h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu
amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
*) Conform anexei nr. 1 pct. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, pentru constatarea şi
sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 16 lit. a) şi c) - h) din Legea nr. 145/2014 se aplică
dispoziţiile Legii prevenirii nr. 270/2017.
III Drepturile și obligațiile persoanelor care desfășoară activități de comerț în piețe cu
produse din sectorul agricol
-Drepturi : - în baza solicitării adresate primăriei în termen de 5 zile să-i fie eliberat atestatul de
producător cu o valabilitate de 7 ani de la data emiterii și carnetul de comercializare a produselor
din sectorul agricol, pe baza datelor din registrul agricol,cu avizul consultativ emis de către
structurile profesionale asociative.
- după obținerea acestor documente producătorii agricoli au dreptul să desfășoare comerț cu
produse agricole obținute în propria fermă/gospodărie și să-și desfăşoare activitatea în structuri de
vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în teritorii delimitate special amenajate şi dotate
corespunzător, precum pieţe agroalimentare/târguri/pieţe ambulante/pieţe volante/pieţe mixte.
- în cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie
organizarea de spaţii de vânzare distincte şi semnalizate corespunzător, care sunt rezervate în
exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător şi ai
unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din
propria fermă/gospodărie. În cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi
individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016,
administratorii pieţelor asigură accesul în piaţă pentru comercializarea produselor agricole în baza
adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria
fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care
le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă
din prezenta lege, şi avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative
profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de la una dintre
structurile asociative, de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în
condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
- procentul de alocare a spaţiilor de vânzare este de minimum 40% din totalul spaţiilor de
comercializare existente; temporar, în perioada decembrie - martie, în situaţia nesolicitării şi
neocupării structurilor de vânzare de către producători, acestea pot fi alocate şi comercianţilor,
urmând să fie eliberate la solicitarea unui producător agricol în termen de 24 de ore.
- Obligații În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice
de la locul de deţinere la locul de comercializare, aceştia completează o filă din carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de
producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate.
Fila constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii mărfii, precum şi al
eventualelor retururi ale produselor necomercializate.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de
producţie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli
trebuie să deţină documentul de identitate şi atestatul de producător.
Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul
agricol este următorul:
a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.

(2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au
emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice
cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică
sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe
agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante.
Etichetarea produsului - material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil şi uşor
de înţeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informaţiile necesare, suficiente, verificabile şi uşor
de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigenţelor din
punctul de vedere al nevoilor şi posibilităţilor lor financiare, care trebuie să conţină următoarele
elemente:
1. numele şi prenumele/denumirea producătorului;
2. denumirea produsului;
3. localitatea de origine;
4. data obţinerii produsului;
5. preţul de vânzare;
Producătorii agricoli au obligaţia să afişeze vizibil la locul de vânzare următoarele documente:
a) copie după atestatul de producător şi copie după fila din carnetul de comercializare vizată
anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;
b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerţului în cazul producătorilor agricoli
persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale.
IV.Faptele contravenționale pentru care autoritatea/instutuția publică are competențe de
constatare și aplicare a sancțiunilorcontravenționale
Conform Legii Nr. 145/2014 modificată și actualizată Capitolul V,Art.16 constitue contravenții
următoarele :
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea
prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;
b) transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor
art. 11 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la
6.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru
persoane juridice;
c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la
locul de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, cu nerespectarea prevederilor art.
11 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;
c^1) transportul de produse agricole efectuat de către persoane fizice autorizate/întreprinderi
individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, de la locul
de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, fără a deţine avizul de însoţire a
produselor agricole, cu amendă de la 5.000 lei la 6.000 lei;
d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele
publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), cu
amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei;
d^1) închirierea sau desfăşurarea activităţilor în spaţiile care nu respectă cerinţele sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6), cu amendă de la 15.000 lei
la 22.500 lei;
e) neafişarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) şi
(4), cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei;
f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a
comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător

valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil şi
nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
f^1) nerespectarea de către administratorul pieţei a prevederilor art. 14 alin. (5), cu amendă de la
3.000 lei la 10.000 lei;
g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei
la 30.000 lei;
h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu
amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
Conform Art.17 din Legea Nr.145/2014 :
- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 se realizează de
persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul
Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de agenţii şi ofiţerii de poliţie
din cadrul Poliţiei Române, de către poliţia locală şi de către persoanele împuternicite de primar.
V. Prin adoptarea Legii Nr.270/2017-Legea prevenirii si H.G. Nr.33/2018 s-au stabilit
următoarele proceduri
(1) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin hotărârea Guvernului
prevăzută la art. 10 alin. (3), agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a
contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de
remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situaţie nu se aplică sancţiuni
contravenţionale complementare.
(2) Agentul constatator nu întocmeşte un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancţiunea
avertismentului, în următoarele situaţii:
a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală;
b) în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.
(3) Sancţiunea avertismentului se aplică conform alin. (1) şi (2) şi în situaţia în care sancţionarea
contravenţiilor prevăzute de hotărârea Guvernului de la art. 10 alin. (3) stabileşte expres excluderea
de la aplicare a avertismentului.
Conform Legii Nr.270/2017,Art.4- Agentul constatator încheie un proces -verbal de constatare a
contravențiilor prin care se aplică sancțiunea avertiului și la care anexează un plan de remediere ,cu
respectarea prevederilor prezentei legi.În această situație nu se aplica sancțiuni contravenționale
complementare.
ANEXĂ
la Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat astăzi,
ziua ............ luna ............ anul ............

PARTEA I
ziua ............ luna ............ anul ............
Plan de remediere
________________________________________________________________________
|Nr. | Fapta săvârşită | Măsuri de remediere | Termen de remediere |
|crt.|
|
|
|
|____|___________________|_______________________|_______________________|
| 1.|
|
|
|
|____|___________________|_______________________|_______________________|
| 2.|
|
|
|
|____|___________________|_______________________|_______________________|
| ...|
|
|
|
|____|___________________|_______________________|_______________________|

Alte menţiuni
..........................................................................
.........................................................................
Agent constatator/
Persoană competentă,
....................
(numele, prenumele, semnătura)

Contravenient,
..............
(numele, prenumele, semnătura)
Ştampila
Martor,
..............
(numele, prenumele, semnătura)

PARTEA a II-a
ziua ............ luna ............ anul ............
Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere
________________________________________________________________________
|Nr. | Fapta săvârşită | Măsuri de remediere | Mod de îndeplinire
|
|crt.|
|
|
|
|____|___________________|_______________________|_______________________|
| 1.|
|
|
|
|____|___________________|_______________________|_______________________|
| 2.|
|
|
|
|____|___________________|_______________________|_______________________|
| ...|
|
|
|
|____|___________________|_______________________|_______________________|
Alte menţiuni
..........................................................................
..........................................................................
Agent constatator/
Persoană competentă,
....................
(numele, prenumele, semnătura)

Contravenient,
..............
(numele, prenumele, semnătura)
Ştampila
Martor,
..............
(numele, prenumele, semnătura)

VI. GHID PENTRU POLIȚIA LOCALĂ ȘI PERSOANELE ÎMPUTERNICITE DE
PRIMAR PRIVIND FAPTELE CARE CONSTITUE CONTRAVENȚII ,PRECUM
ȘI SANCȚIUNILE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR.145/2014

Contravenţii şi sancţiuni
ART. 16*)
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea
prevederilorART. 10
(1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
este următorul:
a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.
(2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au
emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice
cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică
sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe
agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, , cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane
fizice;
b) transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor
art. 11 alin. (1) Pe durata transportului produselor achiziţionate de la producători agricoli pe baza
carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa
mărfii, cu excepţia achiziţiei acestor produse din pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante.
, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 6.000 lei la 10.000
lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice;
c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la
locul de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, cu nerespectarea
prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3)
ci) În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane
fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, aceştia completează o filă din
carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor
transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate.
(3) Fila prevăzută la alin. (2) constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al
desfacerii mărfii, precum şi al eventualelor retururi ale produselor necomercializate.
, cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;
c^1) transportul de produse agricole efectuat de către persoane fizice autorizate/întreprinderi
individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, de la locul
de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, fără a deţine avizul de însoţire a
produselor agricole, cu amendă de la 5.000 lei la 6.000 lei;
d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele
publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2)În
cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de
spaţii de vânzare distincte şi semnalizate corespunzător, care sunt rezervate în exclusivitate
producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de
comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din propria

fermă/gospodărie. În cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi
individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016,
administratorii pieţelor asigură accesul în piaţă pentru comercializarea produselor agricole în baza
adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria
fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care
le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă
din prezenta lege, şi avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative
profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de la una dintre
structurile asociative, de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în
condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de minimum 40% din
totalul spaţiilor de comercializare existente; temporar, în perioada decembrie - martie, în situaţia
nesolicitării şi neocupării structurilor de vânzare de către producători, acestea pot fi alocate şi
comercianţilor, urmând să fie eliberate la solicitarea unui producător agricol în termen de 24 de ore.
, cu amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei;
d^1) închirierea sau desfăşurarea activităţilor în spaţiile care nu respectă cerinţele sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6) Închirierea şi desfăşurarea
activităţilor în spaţii care nu respectă cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
este interzisă.
, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
e) neafişarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) şi
(4)Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine
informaţiile prevăzute la art. 2 lit. f). Administratorii pieţelor au obligaţia de a informa organele
competente pentru verificarea activităţii de comercializare cu produse agricole despre neafişarea la
locul de vânzare, de către producătorii agricoli, a etichetei de produs.
(4) Producătorii agricoli au obligaţia să afişeze vizibil la locul de vânzare următoarele
documente:
a) copie după atestatul de producător şi copie după fila din carnetul de comercializare vizată
anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;
b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerţului în cazul producătorilor agricoli
persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 182/2016.
, cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei;
f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a
comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător
valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil şi
nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1)În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu
amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte şi semnalizate corespunzător,
care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat
de producător şi ai unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol
obţinute din propria fermă/gospodărie. În cazul producătorilor agricoli persoane fizice
autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016, administratorii pieţelor asigură accesul în piaţă pentru comercializarea produselor
agricole în baza adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află
propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale
pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit modelului din anexa care face parte
integrantă din prezenta lege, şi avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative
profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de la una dintre
structurile asociative, de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în

condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
f^1) nerespectarea de către administratorul pieţei a prevederilor art. 14 alin. (5)(3) Producătorii
agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţiile
prevăzute la art. 2 lit. f). Administratorii pieţelor au obligaţia de a informa organele competente
pentru verificarea activităţii de comercializare cu produse agricole despre neafişarea la locul de
vânzare, de către producătorii agricoli, a etichetei de produs.
(4) Producătorii agricoli au obligaţia să afişeze vizibil la locul de vânzare următoarele
documente:
a) copie după atestatul de producător şi copie după fila din carnetul de comercializare vizată
anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;
b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerţului în cazul producătorilor agricoli
persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
(5) Supravegherea afişării documentelor prevăzute la alin. (3) şi (4) de către producătorii
agricoli este în sarcina administratorului pieţei.
, cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;
g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000
lei la 30.000 lei;
h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu
amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
*) Conform anexei nr. 1 pct. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, pentru constatarea şi
sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 16 lit. a) şi c) - h) din Legea nr. 145/2014 se aplică
dispoziţiile Legii prevenirii nr. 270/2017.

