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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 Situația actuală se caracterizată de paralelisme și de o publicitate ineficientă a 

informațiilor din sectorul agricol, întrucât în  legislație sunt reglementate trei registre distincte, 

în care se înscriu informațiile cu privire la proprietatea agricola si producătorii agricoli, astfel: 

1. Registrul agricol – reglementat prin Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, 

care se gestionează prin sisteme proprii licitate și contractate la nivel de unitate 

administrativ-teritorială; 

2. Registrul atestatelor și carnetelor de comercializare a producătorilor agricoli, 

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

pieței produselor din sectorul agricol; și 

3. Registrul agricol național (RAN) - reglementat prin Ordonanța nr. 28/2008 privind 

registrul agricol, 

  Având în vedere că Legea nr. 145/2014 și prevederile Ordinului nr. 20/208/2015 

stabilesc modul de desfășurare a activităților economice de valorificare de către producătorii 

agricoli, persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi 

familiale constituite, inclusiv modalitatea de atestare a producătorilor agricoli și procedura de 

eliberare a carnetelor de comercializare, precum și de înscriere a acestora în registre de 

evidență în format fizic, pe hârtie sau electronic, 

Având în vedere că, în urma răspunsurilor primite de la un număr semnificativ de 

primării din județul Prahova, cărora le-am solicitat informații despre modalitatea în care 

păstrează informațiile cu privire la producătorii agricoli, am constatat că nu există o practică 

unitară în acest domeniu, iar informațiile nu sunt raportate pentru centralizare la nivel județean 

și național, 

         De asemenea, Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol e cadrul normativ care 

stabilește sistemul de evidență implicat prin registrul agricol, organizarea și ținerea la zi a 

acestuia, precum și ținerea Registrului agricol național (RAN), ca sistem informatic 

interconectat cu conținuturile electronice ale registrelor agricole din țară, 
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Având în vedere cerința legală actuală pentru multipla înregistrare și realitatea din 

teren probează că această cerința legală nu este respectată, 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect: 

         1. Înlocuirea sistemului multiplu de evidență a informațiilor, evidența acestora urmând 

să se realizeze doar prin înscrierea lor în Registrul agricol național (RAN), nu și în registrul de 

evidență reglementat de Legea nr. 145/2014. Potrivit Normei tehnice privind modul de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, registrul agricol asigură, printre 

altele, baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi 

eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în 

vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii 

și de exercitare a comerțului cu aceste produse. Din acest motiv, precum și din acela că 

evidența celor trei registre care funcționează în paralel se ține, potrivit legii, de către aceleași 

persoane, apreciem că este suficientă mențiunea în registrul agricol. Principalul obiectiv este 

unificarea acestor registre într-un registru național unic, în format digital, care sa simplifice 

munca de înregistrare, să faciliteze accesul la informație și să marcheze actualizarea la 

realitatea secolului XXI. 

         2. Crearea unei secțiuni accesibile utilizatorilor – instituții publice, autorități, precum și 

publicului larg în cadrul Registrului agricol național (RAN), pe grade de acces, în care sunt 

centralizate atestatele și carnetele de producător eliberare, cu respectarea prevederilor privind 

protecția datelor cu caracter personal, pentru a facilita accesul la informație pentru instituțiile 

publice interesate, precum și pentru asigurarea unei reale publicități a producătorilor agricoli 

și a unui contact imediat a consumatorilor și a distribuitorilor cu aceștia.   

Prin realizarea acestor modificări în legislația actuală, răspundem necesității 

digitalizării și imperativului de a se ajunge cât mai ușor de la informație într-o modalitate care 

să corespundă tendinței secolului XXI, care presupune ca informația să fie la un „click 

distanță”, schimbările preconizate fiind: 

 debirocratizarea, prin eliminarea cerinței ca evidența atestatelor de producător și a 

carnetelor de producător să se realizeze prin înscrierea acestora atât în registrul 

de evidență a atestatelor de producător și a carnetelor de producător, cât și în 

registrul agricol, potrivit Normei tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024, aprobată prin Ordinul nr. 

25/1382/37/1642/14297/746/20/2019; și 
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 digitalizarea și facilitarea accesului la informație, inclusiv pentru publicul larg 

asupra modului în care se ține evidența atestatelor și a carnetelor de producător 

eliberate, astfel încât procesul de digitalizare să își îndeplinească complet scopul. 

         Centralizarea și partajarea acestor informații reprezintă un prim pas în vederea creării 

oricăror pârghii pentru sprijinirea producătorilor agricoli. Atât timp cât nu îi cunoaștem pe acești 

producători, cât nu știm cine sunt ei, câți sunt, nu putem gândi în cunoștință de cauză strategii 

care să îi ajute. În plus, o variantă digitalizată oferă acces și informație rapide tuturor părților 

implicate în proces, de la producători, distribuitori, consumatori. Nu în ultimul rând, este 

împiedicată posibilitatea de fraudare și se facilitează posibilitatea efectuării de controale în 

teren, piețe și oboare, pe bază de etichetare QR. 

        Luând în considerare motivele expuse mai sus, înaintăm spre dezbatere și adoptare 

prezenta propunere legislativă. 

  

INIȚIATORI, 

George Marussi, senator USR 

..... 

 

 


