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ORDONANTA DE URGENTA nr. 67 din 28 mai 2008
privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si
Alimentare
(la data 06-mar-2009 actul a fost aprobat de Legea 24/2009 )
(la data 25-iul-2008 actul a fost reglementat de Metodologie din 2008 )
Având în vedere obligatiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a
prevederilor legislatiei comunitare în vigoare, este necesara luarea cât mai rapid a masurilor ce se impun
pentru raportarea de informatii privind piata produselor agricole si alimentare catre Directia Generala
pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene.
Tinând seama de prevederile regulamentelor europene, si anume: Regulamentul Comisiei (CE) nr.
562/2005 din 5 aprilie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1.255/1999 privind schimburile de informatii dintre statele membre si Comisie în sectorul laptelui si
produselor lactate, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.319/2006 din 5 septembrie 2006 privind schimbul
de anumite informatii referitoare la carnea de porc între statele membre si Comisie, Regulamentul
Comisiei (CE) nr. 1.128/2006 din 24 iulie 2006 privind etapa de comercializare la care se refera pretul
mediu pentru carcasele de porc, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 315/ 2002 din 20 februarie 2002 privind
evidenta preturilor la carcasele de ovine proaspete sau refrigerate pe pietele reprezentative ale
Comunitatii, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 22/2008 din 11 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de
aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de ovine, Regulamentul (CE) nr. 874/96 din 14 mai
1996 privind importurile de animale de reproductie de rasa pura din speciile ovina si caprina provenite din
tarile terte, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 546/2003 din 27 martie 2003 privind anumite comunicari de
date referitoare la aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 2.771/75, (CEE) nr. 2.777/75 si (CEE)
nr. 2.783/75 în sectorul oualor si pasarilor de curte, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.183/2006 din 24
iulie 2006 privind grila comunitara de clasificare a carcaselor de bovine adulte, Regulamentul Comisiei
(CEE) nr. 563/82 din 10 martie 1982 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.
1.208/81 de stabilire a preturilor de piata pentru bovinele adulte pe baza grilei comunitare de clasificare a
carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 295/96 din 16 februarie 1996 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.892/87 privind înregistrarea preturilor de pe piata
pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 877/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.200/96 în
ceea ce priveste comunicarea preturilor constatate pe piete pentru anumite fructe si legume proaspete,
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.131/93 din 28 iulie 1993 de stabilire a procedurii si a conditiilor pentru
vânzarea cerealelor pastrate de catre organismele de interventie, Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1.465/2006 din 3 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.131/1993 de stabilire a
procedurii si a conditiilor pentru vânzarea cerealelor pastrate de catre organismele de interventie,
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 100/2007 din 1 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
877/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.200/96 din 28
octombrie 1996 privind organizarea comuna a pietei în sectorul fructelor si legumelor, Regulamentul
Comisiei (CE) nr. 1.282/2001 din 28 iunie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 în ceea ce priveste strângerea de informatii pentru identificarea
produselor vinicole si pentru monitorizarea pietei vitivinicole si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.623/2000, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 din 22 octombrie 2007 de instituire a unei
organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole
(Regulamentul unic OCP),
având în vedere ca neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor de raportare poate
avea drept consecinta negativa declansarea de catre Comisia Europeana a procedurilor de sanctionare a
României,
prezentul act normativ reglementeaza masurile necesare organizarii si functionarii în conditii optime a
Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si asigura obligativitatea
transmiterii informatiilor legate de preturi si de stocuri de catre operatorii economici la Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în vederea raportarii de informatii privind piata produselor agricole si
alimentare catre Directia Generala pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene,
situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amânata.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Se aproba înfiintarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare, denumit în
continuare SIPPAA, în scopul colectarii, prelucrarii, interpretarii si raportarii de date si informatii privind
piata produselor agricole si alimentare.
Art. 2
(1)Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale reprezinta autoritatea publica centrala responsabila cu
organizarea, implementarea si functionarea SIPPAA.
(2)În vederea stabilirii metodelor si tehnicilor de colectare, procesare si diseminare a datelor statistice
care fac obiectul SIPPAA, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se consulta cu Institutul National de
Statistica, în calitatea sa de coordonator al statisticii oficiale din România.
(3)Metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice din cadrul anchetelor
statistice ce fac obiectul SIPPAA sunt transmise Institutului National de Statistica, în vederea avizarii
acestora, si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
Art. 3
Implementarea si functionarea SIPPAA se realizeaza prin urmatoarele masuri:
a)masuri de strategie, prin care se stabilesc produsele sau grupele de produse care se includ în studiile
de piata, pietele reprezentative si categoriile de operatori economici, organizatiile profesionale, patronale,
organizatiile interprofesionale care furnizeaza informatiile, categoriile de preturi care se înregistreaza;
b)masuri de reglementare si administrative, prin care se asigura metodologia de colectare a datelor,
sistemul de raportare, transfer si procesare a datelor, resursele umane necesare, cerintele privind
instruirea personalului care asigura colectarea datelor, cerintele tehnice informationale, costurile
informationale.
Art. 4
(1)Colectarea si verificarea informatiilor primare privind piata produselor agricole si alimentare se
realizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, direct sau prin intermediul directiilor pentru
agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2)Centralizarea, procesarea, analizarea si diseminarea informatiilor privind piata produselor agricole si
alimentare se realizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 5
(1)În întelesul prezentei ordonante de urgenta, unitati de raportare sunt operatorii economici, Comisia de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, organizatiile profesionale, patronale si
interprofesionale si alte autoritati, dupa caz.
(2)Unitatile de raportare au obligatia de a raporta datele si informatiile care fac obiectul SIPPAA, la
termenele si în forma solicitata, catre personalul administratiei publice prevazute la art. 4 alin. (1).
Art. 6
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura confidentialitatea datelor si informatiilor individuale,
prin adoptarea de masuri administrative, organizatorice si tehnice de protejare, prevenire a accesului,
difuzarii, înstrainarii si distrugerii neautorizate a acestora.
Art. 7
(1)Declararea de catre unitatile de raportare de date si informatii neconforme cu realitatea, refuzul
de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale documentele si evidentele necesare în vederea verificarii realitatii
datelor si informatiilor de piata, nedeclararea la termenele stabilite si în forma solicitata a datelor
si informatiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de
la 10.000 lei la 50.000 lei. Divulgarea de date confidentiale referitoare la operatorii economici
furnizori de informatii de piata constituie infractiune si se sanctioneaza conform prevederilor
Codului penal.
(la data 06-mar-2009 Art. 7, alin. (1) modificat de Art. 1 din Legea 24/2009 )
(2)Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti
împuterniciti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care au obligatia de a verifica modul de

respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si au dreptul sa verifice la sediul unitatilor de
raportare realitatea datelor comunicate.
(3)Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura transmiterea informatiilor de piata agricola si
alimentara catre serviciile corespondente ale Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
din cadrul Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare în vigoare.
Art. 9
Fondurile necesare pentru organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor
Agricole si Alimentare se asigura anual din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 10
În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aproba prin
ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
prezentei ordonante de urgenta.
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