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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAȚILOR        SENATUL 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea 

Ordonanței nr. 28/2009 privind registrul agricol 

 

Articolul I. Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 628 din 29 august 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
98/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după 
cum urmează: 

 

1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, 
a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea 
agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară și autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor și 
ale municipiilor organizează întocmirea și ținerea la zi a Registrului agricol național (RAN). 

 

2. Alineatul (11) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(11) Registrul agricol național (RAN) se constituie sub formă de sistem informatic centralizat 
care îndeplinește obiectivele prevăzute la alin. (1), fiind implementat, dezvoltat și administrat 
de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

 

3. După alineatul (11) al articolului 1, se adaugă un nou alineat, alineatul (12), cu următorul 
cuprins: 

(12) Registrul agricol național (RAN) este completat la zi de către autoritățile administrației 
publice locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor, în vederea raportării unitare către 
instituțiile interesate a informațiilor gestionate de către acesta și a asigurării informării publice. 

  

4. La articolul 1, alineatele (3), (5) - (7) se abrogă.  

 

5. Alineatul (4) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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(4) Formatul, structura și nivelele de acces catre Registrului agricol național (RAN) se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 

 

6. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 2 În înțelesul prezentei ordonanțe, prin animale se înțelege următoarele specii: bovine, 
porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, 
familii de albine, cât și alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile 
legii, ce fac obiectul înscrierii în Registrul agricol național (RAN). 

 

7. Articolului 3 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

(1) Registrul agricol național (RAN) constituie documentul oficial de evidență primară unitară, 
în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, 
precum și la orice alte persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință 
și/sau animale, și anume: 

(...) 

c) efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluția 
anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, 
animale de blană, păsări, familii de albine, precum și alte animale domestice sau sălbatice 
crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în Registrul agricol național 
(RAN); 

(...) 

h) atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate. 

(...) 

(5) Terenurile, cu sau fără construcții, situate în intravilanul localităților sau în extravilan, care 
sunt înscrise în cartea funciară, se înscriu în Registrul agricol național (RAN), identificându-
se prin numărul cadastral sau topografic și numărul de carte funciară, după caz, potr ivit 
prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 

8. Articolul 4 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

Art. 4 Pe baza datelor cuprinse în Registrul agricol național (RAN), pe gospodării ale 
populației, se organizează evidența centralizată pe fiecare comună, oraș, municipiu și sector 
al municipiului București privind: 

(...) 

d) producătorii agricoli autorizați și carnetele de comercializare eliberate. 

  

9. La articolul 5, alineatele (2)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(2) În Registrul agricol național (RAN) se înscriu gospodăriile populației, cu tot terenul în 
proprietate și cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după 
caz, clădirile existente la începutul anului pe raza localității, animalele pe care le dețin pe raza 
unei localități, indiferent de domiciliul proprietarului. 

(3) La comune se înscriu în Registrul agricol național (RAN) toate gospodăriile populației, chiar 
dacă nu dețin terenuri agricole și silvice, animale sau clădiri existente la începutul anului pe 
raza localității. De asemenea, toate gospodăriile populației din localități care aparțin din punct 
de vedere administrativ de orașe, municipii ori de sectoare ale municipiului București, stabilite 
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potrivit legii, se înscriu în Registrul agricol național (RAN) de către administrațiile publice locale 
ale acestor unități administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale 
municipiului București. 

(4) La orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se înscriu în Registrul agricol 
național (RAN) numai gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice, precum și acelea care 
dețin animale pe raza lor administrativ-teritorială. 

(5) Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă țară, 
dar care au pe raza localității terenuri, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza 
localității vor fi înscrise în Registrul agricol național (RAN) după gospodăriile persoanelor care 
au domiciliul în localitate. 

(6) Pentru imobilele intabulate, actualizarea situației juridice se va face în baza extrasului de 
carte funciară de informare eliberat părților după înscrierea în cartea funciară a actelor în 
cauză. 

 

10. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București iau măsuri 
pentru ținerea la zi a Registrului agricol național (RAN), în conformitate cu prevederile 
prezentei ordonanțe, precum și pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea 
prevederilor legale. 

 

11. La articolul 6, alineatele (2) și (3) se abrogă.  

 

12. După alineatul (31) al articolului 6 se adaugă un nou alineat, alineatul (32), cu următorul 
cuprins: 

(32) Registrul agricol național (RAN) permit accesul la informațiile înregistrate oricărei instituții 
publice, autorități, producător agricol și publicului larg, pe bază de grade de acces, în funcț ie 
de interes, stabilite prin hotărâre a Guvernului, conform alin. (4) al art. 1, cu respectarea 
legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

13. Alineatul (4) al articolului 6 se abrogă. 

 

14. Alineatul (5) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(5) Orice entitate ce face obiectul înscrierii în Registrul agricol național (RAN) are obligatoriu 
mențiunea privind codul de identificare fiscală, atribuit potrivit legii. 

 

15. Alineatul (6) al articolului 6 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

(6) Registrul agricol național (RAN) constituie: 

 (...) 

d) sursă de informare pentru instituțiile publice, autorități, producătorii agricoli, distribuitorii sau 
vânzătorii de produse alimentare, consumatori, și orice alte categorii de persoane fizice sau 
juridice, în funcție de nivelul de acces atribuit conform alin. (32) al art. 6; 

  

16. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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(1) Prefecții și împuterniciții acestora sunt responsabili cu privire la ținerea evidenței 
Registrului agricol național (RAN), iar primarii și secretarii comunelor, orașelor, municipiului și 
ai sectoarelor municipiului București, după caz, sunt responsabili cu privire la înscrierea 
corectă, în termenul prevăzut de lege, a datelor înscrise în Registrul agricol național (RAN). 

 

17. Alineatul (2) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Finanțelor Publice, Institutul Național 
de Statistică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor asigură, prin acțiuni comune, elaborarea 
actelor normative pentru îndrumarea și controlul lucrărilor privind ținerea la zi a Registrului 
agricol național (RAN). De asemenea, la solicitarea instituției prefectului, pot participa la 
acțiunile comune de îndrumare și control privind completarea și ținerea la zi a Registrului 
agricol național (RAN) persoane desemnate de către conducerea acestor instituții publice. 

 

18. Alineatul (4) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(4) Instituția prefectului, prin prefect și împuterniciții acestuia, efectuează și răspunde de 
controlul lucrărilor privind completarea și ținerea la zi a Registrului agricol național (RAN) și 
de realitatea datelor înscrise în acesta, constată contravențiile și aplică amenzile personalului 
cu atribuții în gestionarea Registrului agricol național (RAN), conform prevederilor prezentei 
ordonanțe. 

 

19. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Înscrierea datelor în Registrul agricol național (RAN) se face pe baza declarației date pe 
propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, 
de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Pentru 
persoanele juridice datele se înscriu în Registrul agricol național (RAN) pe baza declarațiilor 
date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente. 

 

20. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Înscrierea datelor în Registrul agricol național (RAN) se face la comune, orașe, municipii 
și sectoare ale municipiului București de către persoanele cărora le revine, prin dispoziție a 
primarului respectiv, obligația completării și ținerii la zi a Registrului agricol național (RAN). 

(2) Secretarul comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz, 
coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și actualizare la zi a Registrului 
agricol național (RAN). 

(3) Orice modificare a datelor înscrise în Registrul agricol național (RAN) se face numai cu 
acordul scris al secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului 
București, după caz, pentru localitatea a cărei date le gestionează potrivit alin. (2). 

 

21. Alineatele (1)-(3) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(1) Datele scrise în Registrul agricol național (RAN) privind efectivele de animale sunt puse 
de acord cu evidențele sanitar-veterinare. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți să 
efectueze unele activități sanitar-veterinare publice și reprezentanții Agenției Naționale pentru 
Zootehnie au obligația punerii la dispoziția primarilor a informațiilor privind efectivele de 
animale deținute de persoanele fizice sau juridice.  
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(2) În prezența celor care fac declarația privind patrimoniul agricol, persoanele desemnate la 
alin. (1) vor verifica, prin confruntarea cu evidența tehnico-operativă de care dispun, 
exactitatea datelor înscrise în Registrul agricol național (RAN) și răspund împreună cu 
secretarul comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz, și 
cu persoana însărcinată cu completarea Registrului agricol național (RAN) de realitatea 
datelor înregistrate.  

(3) La înscrierea și centralizarea datelor privind categoria de folosință a terenului participă și 
o persoană din structura funcțională a serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, 
constituite la nivelul unităților administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare 
pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2002, iar veridicitatea 
datelor se poate stabili și prin verificări încrucișate pe baza evidențelor existente în cadrul 
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin consultarea specialiștilor din cadrul 
compartimentelor de specialitate ale acesteia. 

(...) 

 

22. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru 
înscrierea în Registrul agricol național (RAN) sunt următoarele: 

(...) 

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în Registrul 
agricol național (RAN), și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile 
de la apariția oricărei modificări.  

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele 
prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care 
în Registrul agricol național (RAN) se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu 
mențiunea «report din oficiu». 

(3) Modelele declarațiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în Registrul agricol național 
(RAN), precum și a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), 
cu prilejul verificărilor privind situația reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de 
completare a Registrului agricol național (RAN). 

(4) Atât în cazul clădirilor, cât și al terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele 
înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în 
condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Registrul 
agricol național (RAN) se înscriu suprafețele care corespund realității, dovedite prin lucrări 
tehnice de cadastru. 

(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de 
folosință decât situația reală, în Registrul agricol național (RAN) se înscrie categoria de 
folosință care corespunde realității, pe baza declarației depuse de persoana care are această 
obligație, potrivit prezentei ordonanțe. În mod similar se procedează și în cazul în care, într-
un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, 
potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în 
extravilan/intravilan. 

(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru 
natural, radierea din Registrul agricol național (RAN) se face pe baza autorizației de 
desființare, emisă potrivit legii. 

 

23. Alineatele (1) și (2) ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dknzq/ordonanta-nr-13-2001-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-serviciilor-comunitare-pentru-cadastru-si-agricultura?d=2020-06-05
https://lege5.ro/App/Document/gm4dsmrx/legea-nr-39-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-13-2001-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-serviciilor-comunitare-pentru-cadastru-si-agricultura?d=2020-06-05
https://lege5.ro/App/Document/geytonrvgi/ordonanta-nr-28-2008-privind-registrul-agricol?pid=195013402&d=2020-06-05#p-195013402
https://lege5.ro/App/Document/g44dcmjsge/legea-cadastrului-si-a-publicitatii-imobiliare-nr-7-1996?d=2020-06-05
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(1) În perioada de înscriere a datelor în Registrul agricol național (RAN) se colectează 
informații prin sondaj de la gospodării și unități cu personalitate juridică cu privire la producția 
vegetală, animală, precum și cu privire la producția apicolă.  

(2) Metodologia sondajului se reglementează prin normele tehnice privind modul de 
completare a Registrului agricol național (RAN).  

 

24. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la art. 11, date 
corecte și complete, în vederea înscrierii acestora în Registrul agricol național (RAN). 

 

25. Articolul 15 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

Obligațiile cu privire la Registrul agricol național (RAN) se aduc la cunoștința persoanelor 
fizice, precum și a celor juridice, prin grija agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului 
lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, secretarului comunei, orașului, municipiului și al 
sectorului municipiului București, după caz, după cum urmează: 

(...) 

c) prin publicarea pe pagina de internet a Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 

 

26. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 16 Datele centralizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București, 
precum și datele primare sunt preluate online, prin accesarea Registrului agricol național 
(RAN) de către direcțiile teritoriale de statistică și direcțiile pentru agricultură județene și a 
municipiului București, precum și de orice alte instituții și autorități interesate, la termenele 
prevăzute în normele tehnice privind modul de completare a Registrului agricol național 
(RAN), cu respectarea legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

27. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Registrul agricol național (RAN) se completează anual în conformitate cu instrucțiunile 
prevăzute prin normele tehnice privind modul de completare a Registrului agricol național 
(RAN). 

 

28. Literele b) și c) ale alineatului (1) al articolului 20 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata 
la fața locului situația reală, în vederea verificării concordanței dintre aceasta și datele din 
Registrul agricol național (RAN); 

c) nedeclararea, la termenele și în forma stabilite de prezenta ordonanță sau de normele 
tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), după caz, a datelor care fac obiectul Registrului agricol 
național (RAN); 

  

29. Litera b) a alineatului (2) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

b) neurmărirea de către secretarul comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului 
București, după caz, a modului cum își îndeplinesc atribuțiile persoanele cărora le revin, prin 

https://lege5.ro/App/Document/geytonrvgi/ordonanta-nr-28-2008-privind-registrul-agricol?pid=37987526&d=2020-06-05#p-37987526
https://lege5.ro/App/Document/geytonrvgi/ordonanta-nr-28-2008-privind-registrul-agricol?pid=40080205&d=2020-06-05#p-40080205
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dispoziție a primarului, sarcina completării, ținerii la zi a Registrului agricol național (RAN), 
precum și a centralizării datelor din Registrul agricol național (RAN); 

  

30. Litera b) a alineatului (3) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  

b) prefect sau persoanele împuternicite de prefect, în cazul personalului din aparatul de 
specialitate al primarului cu atribuții în domeniul completării Registrului agricol național (RAN). 

  

31. Articolul 23 se abrogă. 

  

Articolul II. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 31 
octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează, după cum urmează: 

 

1. După alineatul (1) al articolului 4, se adaugă un alineat nou, alineatul (12) care va avea 
următorul cuprins: 

(12) Atestatul de producător se înscrie în Registrul agricol național (RAN) în termen de maxim 
3 zile lucrătoare  de la data eliberării. 

 

2. Alineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Modelul atestatului de producător, regimul de completare și utilizare al acestuia, precum 
și procedurile și condițiile specifice anulării atestatului se aprobă prin ordin comun al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

3. După alineatul (1) al articolului 5, se adaugă un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 

(11)Autoritățile administrației publice locale țin evidența atestatelor de producător prin 
înscrierea acestora în Registrul agricol național (RAN), conform Ordonanței nr. 28/2008 
privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare. 

 

4. Alineatul (4) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(4) Autoritățile administrației publice locale țin evidența la zi a carnetelor de comercializare a 
produselor din sectorul agricol prin înscrierea acestora în Registrul agricol național (RAN), 
conform Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

5. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1)Modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol și modul de 
completare a acestuia se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 
și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
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(2) Refuzul privind eliberarea atestatului de producător și/sau a carnetului de comercializare 
a produselor din sectorul agricol se motivează în scris în termen de 10 zile de la data 
înregistrării solicitării și poate fi atacat la instanța de contencios administrativ. 

6. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Organele fiscale din subordinea Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală obțin 
informații cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum și datele 
cuprinse în acestea, potrivit art. 8 alin. (6), prin accesarea Registrului agricol național (RAN). 

 

Articolul III. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, instituțiile 
prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare, modifică Normele tehnice privind modul de 
completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul nr. 
25/1382/37/1642/14297/746/20/2019, în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

  

Articolul IV. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul 
agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și 
administrației modifică, prin ordin comun, Ordinul nr. 1846/2408/2014 privind punerea 
în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi. 

  

Articolul V. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul 
agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și 
administrației modifică, prin ordin comun, Ordinul nr. 20/208/2015 privind punerea în 
aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi. 

  

Articolul VI. În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, expresia „registrul agricol” se 
înlocuiește cu „Registrul agricol național (RAN)”. 

 

 

Prezenta lege a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art. 75 și 76 din Constituția 
României, revizuită. 

 

 

 

Președintele Camerei Deputaților     Președintele Senatului 

 


