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GUVERNUL ROMANIEI 
 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole 

 
 
Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind 
regimul stării de asediu si regimul stării de urgenta, cu modificările și completările ulterioare, 
 
având în vedere experiența României din timpul pandemiei generată de COVID-19, precum și 
situaţiile de urgenţă de sănătate publică internaţionale previzionate de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii pentru perioada următoare,  
 
ținând cont de dificultățile întâmpinate de sectorul de creștere a animalelor pe perioada 
pandemiei generată de COVID-19, respectiv scăderea prețului cărnii, imposibilitatea livrării 
animalelor către sacrificare și procesare, creșterea prețului de achiziție a animalelor și 
furajelor, scăderea cantităților de carne comercializată prin  vânzare directă pe piață și  
HoReCa, care au condus la diminuarea numărului de animale de reproducție și a efectivelor 
pentru abatorizare, precum și la perturbarea lanțurilor de aprovizionare,  
 
având în vedere responsabilitățile și sarcinile obligatorii, atât pentru autoritățile administrației 
publice, cât și pentru operatorii economici, în scopul cunoașterii stocurilor de produse 
agricole de importanță vitală pentru populație pe timpul situației de urgență, 
 
pentru reducerea impactului asupra securității alimentare în timpul unei epidemii, se impune 
instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legislativ menit să asigure informațiile necesare 
privind cantitățile produselor agricole și alimentare existente pe teritoriul României, 
 
pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal și a unor mecanisme de 
centralizare și cunoaștere operativă permanentă a stocurilor de produse agricole, menite să 
asigure, în mod unitar și profesionist securitatea alimentară, apărarea vieții și sănătății 
populației, pe timpul producerii unor situații de urgență, generate de tipul de risc, epidemii și 
alte evenimente cu victime multiple, care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate, 
 
luând în considerare, atât frecvența calamităților produse la nivelul culturilor agricole din 
ultima perioadă, cât și posibilitatea afectării unei părți din producția agricolă a anului 2020, 
este necesară luarea unor măsuri pentru a preîntâmpina eventualele efecte în ceea ce privește 
asigurarea populației cu produse agroalimentare și materii prime pentru industria alimentară, 
 
totodată trebuie avut în vedere că lipsa unor informații privind cantitățile de produse agricole 
existente pe teritoriul României ar putea conduce la un dezechilibru între cerere și ofertă, 
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pentru a garanta interesele tuturor producătorilor, depozitarilor, procesatorilor și 
comercianților din sectorul agricol, în vederea asigurării trasabilității și pentru a evita orice 
situații incerte în ceea ce privește asigurarea stocurilor necesare pentru aprovizionarea cu 
materie primă a procesatorilor din industria alimentară și satisfacerea nevoilor consumatorilor 
cu produse agroalimentare, 
 
se impune instituirea unui cadru legal în vederea obținerii de informații exacte și complete 
privind stocurile de produse agricole din depozite și pentru a ne asigura că operatorii 
economici furnizează informaţiile solicitate în termene corespunzătoare în perioadele de 
instituire a stării de asediu și a stării de urgență și ori de câte ori Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale apreciază că este necesar, 
 
luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea 
consecințe nefavorabile asupra capabilității de producție, procesare, stocare a produselor 
agricole și, implicit, asupra securității alimentare a populației României, 
 
în considerarea faptului că elementele menţionate anterior vizează un interes public general și  
definesc un context excepţional care nu putea fi previzionat şi care constituie o situaţie 
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, 
 
se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru a se asigura o 
monitorizare și o evidență corespunzătoare a stocurilor de produse agricole,  
 
În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește modalitatea de raportare a 
stocurilor la produsele agricole prevăzute în Anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, de către producătorii agricoli și unitățile de procesare, la nivel național.  
                         (2) Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producție 
agricolă, depozitare și procesare a produselor agricole şi sunt obligatorii pentru toţi 
producătorii agricoli, depozitarii și procesatorii, denumiţi în continuare parteneri din sectorul 
agricol. 
                         (3) Produsele agricole pentru care partenerii din sectorul agricol au obligaţia 
furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor se stabilesc prin ordin al ministrului 
agriculturi și dezvoltării rurale. 
 

Art. 2. Instituția responsabilă cu aplicarea măsurilor de centralizare a stocurilor de 
produse agricole este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 
Art. 3. - (1) În vederea asigurării trasabilității produselor agricole pe piață, partenerii 

din sectorul agricol au obligaţia furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor de produse 
agricole, bilunar sau ori de câte ori Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale apreciază că 
este necesar, către centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul acestuia, prin direcțiile 
pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București. 
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                      (2) Metodologia de colectare, centralizare și prelucrare a datelor statistice de 
evidență a stocurilor de produse agricole, prevăzute la alin.(1) se stabilește prin ordin al 
ministrului agriculturi și dezvoltării rurale. 

 
Art. 4. Verificarea și controlul stocurilor se realizează de persoane împuternicite de 

către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de alte instituţii cu atribuţii în domeniu, 
conform competenţelor legale. 

 
Art. 5. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin.(1) constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei. 
                       (2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin.(1) se fac 
de către persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
                       (3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 Art. 6. – Prevederile art. 5 intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării prezentei 
ordonanțe de urgență. 
 
 
 
     Ludovic ORBAN 
 
                                                         PRIM - MINISTRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          


