GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor
lactate, precum și stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor
lactate
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile
Regulamentului (UE) nr.261/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie
2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește
relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate, precum și ale Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările
referitoare la organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale, precum și la
negocierile și relațiile contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru
sectorul laptelui și al produselor lactate,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Capitolul I Dispoziții generale
Art. 1. Prezenta hotărâre creează cadrul juridic şi organizatoric pentru punerea în aplicare
a Regulamentului (UE) nr.261/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie
2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește
relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate, stabilește cadrul legal al
recunoașterii organizațiilor de producători și a asociațiilor acestora din sectorul laptelui și al
produselor lactate, care livrează lapte crud, denumite în continuare organizații de producători.
Art. 2.(1) Prezenta hotărâre stabilește că orice livrare de lapte crud efectuată de un
producător către un prim cumpărător trebuie să facă obiectul unui contract între părți sau primii
cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de contract de livrare a laptelui crud de către producători .

(2) Oferta de contract sau contractul scris încheiat între părți înainte de livrare,
trebuie să conțină elementele obligatorii reglementate în prezenta hotărâre.
Art. 3. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) lapte crud - produsul obținut din mulsul uneia sau mai multor vaci, care nu a fost tratat termic
la peste 40o C sau supus unui tratament cu un efect echivalent;
b)
producător - o persoană fizică sau juridică, ale cărei exploataţii se află pe teritoriul
României, care produc și livrează lapte către un prim cumpărător;
c) prim cumpărător - o întreprindere sau grup care cumpără lapte de la producători pentru:
(i) a-l supune uneia sau mai multor operațiuni de colectare, ambalare, depozitare, răcire sau
transformare, inclusiv în temeiul unui contract;
(ii) a-l ceda uneia sau mai multor întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele sau alte
produse lactate.
d) organizaţie de producători - orice persoană juridică, care activează în sectorul laptelui și al
produselor lactate, constituită exclusiv din producători agricoli, și are ca scop negocierea
producţiei de lapte a membrilor, recunoscută de autoritatea competentă;
e) asociaţie de organizaţii de producători - orice persoană juridică constituită la iniţiativa
organizaţiilor de producători, recunoscută conform prezentei hotărâri;
f) organizaţie de producători transnaţională - orice organizaţie de producători în cadrul căreia cel
puţin o exploataţie a unui membru se află într-un stat membru diferit de cel în care este stabilit
sediul social al organizaţiei de producători;

g) asociaţie transnaţională de organizaţii de producători - orice asociaţie de organizaţii de
producători în cadrul căreia cel puţin una dintre organizaţiile membre are sediul într-un stat
membru diferit de cel în care este stabilit sediul social al asociaţiei;
h) aviz de recunoaştere - documentul eliberat de MADR, care certifică îndeplinirea de către
persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere ca organizaţie de producători;
i) decizie de retragere a recunoaşterii - documentul eliberat de MADR, care are ca scop
revocarea avizului de recunoaştere.
j) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Departamentul
pentru Administrarea cotelor de lapte din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură.
Capitolul II. Recunoaşterea organizațiilor de producători și a asociațiilor acestora
din sectorul laptelui și al produselor lactate
Secţiunea 1. Acordarea recunoaşterii
Art. 4. În conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se recunosc ca organizații de
producători din sectorul laptelui și al produselor lactate toate entitățile juridice sau părțile clar
definite din cadrul entităților juridice care își depun candidatura în vederea recunoașterii, și care
îndeplinesc următoarele condiții:
a) se compun din producători din sectorul laptelui și al produselor lactate;
b) sunt constituite la inițiativa producătorilor din sectorul laptelui și al produselor lactate;
c) au stabilit unul sau mai multe dintre următoarele obiective:
(i) asigurarea programării și a adaptării producției la cerere, în special în privința calității
și a cantității;
(ii) concentrarea aprovizionării și a plasării pe piață a produselor obținute de membrii săi;
(iii) optimizarea costurilor de producție și reglementarea prețurilor de producție;;
d) au un număr minim de 5 membri și acoperă o cantitate de minim 35 tone de producție
comercializabilă într-un an;
e) au probe suficiente în ceea ce privește faptul că își pot îndeplini în mod corespunzător
activitățile atât din punctul de vedere al timpului, cât și din punctul de vedere al
eficienței și al concentrării aprovizionării
f) au un statut care respectă prevederile literelor a) – e);
g) sunt funcționale, conform bilanțului contabil anual pentru anul anterior solicitării
recunoașterii, depus şi înregistrat la administraţia financiară.
Art. 5. În vederea recunoaşterii ca organizaţie de producători, volumul producţiei
comercializate pe care persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice trebuie
să o dovedească iniţial este cea realizată într-o perioadă de 12 luni anterioară solicitării
recunoaşterii.
Art. 6. Pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători, persoana juridică sau
partea clar definită a unei persoane juridice, prin reprezentantul legal, depun la la centrul
judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află
organizația, o cerere prin care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători, însoțită de
următoarele documente:
a) copie a actului constitutiv;
b) copie a deciziei adunării generale în care se menţionează acordul acesteia pentru efectuarea
demersurilor legale în vederea obţinerii recunoașterii ca organizaţie de producători;
c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a autorizaţiei de funcţionare;
d) copie de pe bilanțul contabil anual pentru anul anterior solicitării recunoașterii, depus şi
înregistrat la administraţia financiară;
e) un centralizator privind baza de producție a membrilor, întocmit şi semnat de administrator pe
baza actelor doveditoare;
f) organigrama, statul de funcţii şi lista personalului angajat, semnate de administrator şi de
contabil.

Art. 7.(1) Înainte de acordarea recunoaşterii, persoanele nominalizate din cadrul centrului
judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, verifică documentele menţionate
la art.6 şi se asigură, prin controale la faţa locului, de respectarea condiţiilor de recunoaştere
prevăzute la art. 4 şi de exactitatea informaţiilor furnizate.
(2) În urma acestor verificări, autoritatea competentă poate:
a) decide acordarea sau refuzul recunoaşterii ca organizaţie de producători;
b) solicita documentele lipsă şi/sau completarea celor existente.
(3) Termenul maxim pentru depunerea documentelor lipsă şi/sau completarea
celor existente nu poate depăşi 15 zile lucrătoare de la momentul solicitării, în caz contrar
cererea fiind respinsă.
(4) Avizul de recunoaştere ca organizaţie de producători se emite în maximum 60
de zile lucrătoare de la solicitarea acestuia şi se notifică în scris solicitantului în termen de 5 zile
lucrătoare.
Art. 8. Procedurile de recunoaştere, monitorizare şi retragere a recunoaşterii
organizațiilor de producători, elementele obligatorii ale actului constitutiv al organizației de
producători, modelul avizului de recunoaștere, formularistica necesară recunoașterii, precum și
informările pe care trebuie să le facă organizațiile de producători recunoscute se aprobă prin
ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
Art. 9. (1) Direcția cu atribuții de control și inspecții din cadrul Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, efectuează anual un control al organizaţiilor de producători
recunoscute, în vederea verificării menţinerii condiţiilor de recunoaştere.
(2) Autoritatea competentă informează Comisia o dată pe an și nu mai târziu de
31 martie cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoașterii, care a
fost adoptată în anul calendaristic anterior.
Art. 10.(1) Organizaţiile de producători acţionează în numele şi în interesul membrilor.
(2) Perioada minimă de apartenenţă a unui producător la organizaţia de
producători este de un an.
(3) Condiţiile în care un membru poate părăsi organizaţia de producători sunt
stabilite de adunarea generală a membrilor organizaţiei de producători.
(4) Renunţarea la calitatea de membru se comunică în scris organizaţiei de
producători şi devine efectivă după o perioadă de 15 zile din momentul primirii comunicării,
aceasta reprezentând perioada de preaviz.
(5) Autoritatea competentă este informată de organizaţiile de producători asupra
oricărei decizii privind componenţa şi numărul de membri, în termen de 30 de zile de la
adoptarea acesteia de către adunarea generală a membrilor organizaţiei de producători.
Secţiunea 2. Asociaţii de organizaţii de producători
Art. 11.(1) În conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în urma unei solicitări, se
recunoaște o asociație formată din organizații ale producătorilor recunoscute în sectorul laptelui
și al produselor lactate în cazul în care asociația respectivă este capabilă să desfășoare în mod
eficient toate activitățile desfășurate de o organizație recunoscută de producători și îndeplinește
condițiile prevăzute la art.4.
(2) Organizaţiile de producători recunoscute pot constitui asociaţii de organizaţii
de producători, care pot desfăşura oricare dintre activităţile unei organizaţii de producători, chiar
şi în cazul în care comercializarea produselor în cauză continuă să fie desfăşurată de membrii
acesteia.
(3) Recunoaşterea poate fi obţinută numai dacă asociaţia în cauză demonstrează că
este capabilă să desfăşoare în mod eficient activitatea pentru care a fost creată şi că nu deţine o
poziţie dominantă pe o piaţă determinată, decât în cazul în care acest lucru este necesar pentru
atingerea obiectivelor prevăzute în art. 33 din Tratatul de instituire a CEE.
(4) Asociaţiile de organizaţii de producători acţionează în numele şi în interesul
membrilor.

(5) Nu pot fi membre ale asociaţiilor de organizaţii de producători persoanele
juridice care nu deţin recunoaşterea ca organizaţie de producători.
Capitolul III. Relații contractuale în sectorul laptelui și al produselor lactate
Art. 12.(1) Începând cu data de 1 aprilie 2015, orice livrare de lapte crud pe teritoriul
României a unui producător către un prim cumpărător de lapte crud trebuie să facă obiectul unui
contract între părți sau primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de contract de livrare a
laptelui crud de către producători.
(2) Contractul și oferta scrisă de contract de livrare prevăzute la alin.(1)
îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt elaborate înainte de livrare;
b) sunt întocmite în scris; și
c) cuprind, îndeosebi, următoarele elemente:
(i) prețul datorat pentru livrare, care poate fi fix și este indicat în contract și/sau poate fi calculat
prin combinarea mai multor factori stabiliți în contract, care ar putea include indicatori de piață
care reflectă schimbările condițiilor de piață, volumul livrat și calitatea sau compoziția laptelui
crud livrat;
(ii) volumul, calitatea și compoziția laptelui crud livrat;
(iii) termenele și condițiile de livrare;
(iv) durata contractului, care trebuie să fie de minimum 12 luni;
(v) modalități de plată și condiții;
(vi) controlul și recepția laptelui crud;
(vii) modalitățile de colectare sau de livrare a laptelui crud; și
(viii) normele aplicabile în caz de forță majoră.
Art. 13. (1) Prin derogare de la dispozițiile art.12 alin.(1), nu este necesar să se încheie un
contract sau o ofertă de contract atunci când laptele crud este livrat de un producător unei
cooperative al cărei membru este producătorul, dacă statutul cooperativei respective sau normele
și deciziile prevăzute în cadrul acestui statut sau întemeiate pe acesta prevăd dispoziții având
efecte similare prevederilor stabilite la art.12 alin.(2).
(2) Prin excepție de la dispozițiile art.12 alin.(1), nu este necesar să se încheie un
contract sau o ofertă de contract pentru livrări de maximum 10 tone lapte crud către un prim
cumpărător, fiind suficient borderoul de achiziție/factura fiscală.
Capitolul IV. Negocieri contractuale și declarații obligatorii în sectorul laptelui și al
produselor lactate
Art. 14.(1) O organizație de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate
recunoscută conform prezentei hotărâri poate negocia, în numele producătorilor membri ai
acesteia, cu privire la o parte sau la totalitatea producției lor colective, contractele de livrare a
laptelui crud de la producător la primul cumpărător, cu respectarea prevederilor Legii
concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Negocierile pot fi purtate de către o organizație de producători recunoscută
conform prezentei hotărâri:
a) fie că este vorba sau nu de un transfer de proprietate a laptelui crud de la producători către
organizația de producători;
b) fie că prețul negociat este sau nu identic pentru producția colectivă a tuturor producătorilor
membri ai organizației sau numai pentru unii dintre ei;
c) cu condiția ca, pentru organizația de producători respectivă:
(i) cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii să nu depășească 3,5 % din
producția totală a Uniunii; și
(ii) cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii și care este produs în România să
nu depășească 33 % din producția națională totală; și

(iii) cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii și care este livrat în România să
nu depășească 33 % din producția totală națională;
d) cu condiția ca producătorii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații de
producători care negociază, de asemenea, astfel de contracte în numele lor; cu toate acestea, prin
derogare de la această condiție, producătorii care dețin două unități de producție separate
amplasate în zone geografice diferite pot fi membri în două organizații de producători care
negociază astfel de contracte în numele lor;
e) cu condiția ca laptele crud să nu facă obiectul unei obligații de livrare ce decurge din calitatea
de membru al unei cooperative a agricultorului în conformitate cu condițiile stabilite în statutele
cooperativei sau normele și deciziile prevăzute în acestea sau care decurg din acestea; și
f) cu condiția ca organizația de producători să notifice autoritatea competentă cu privire la
volumul de lapte crud care face obiectul negocierii.
(3) Prin derogare de la condițiile prevăzute la alineatul (2) litera c) punctele (ii) și
(iii), o organizație de producători recunoscută conform prezentei hotărâri poate negocia în
temeiul alineatului (1), cu condiția ca, cantitatea totală de lapte crud care face obiectul negocierii
respective pentru organizația de producători respectivă și care este produs sau livrat într-un stat
membru care are o producție anuală totală de lapte crud mai scăzută de 500 000 de tone să nu
depășească 45 % din producția totală națională a respectivului stat membru.
(4) În sensul prezentului articol, trimiterile la organizațiile de producători includ, de
asemenea, asociațiile unor astfel de organizații de producători.
(5) În vederea aplicării alineatului (2) litera c) și a alineatului 3), se consultă
cantitățile corespunzătoare producției de lapte crud din Uniune și din statele membre, care sunt
publicate de către Comisia Europeană, prin mijloacele pe care le consideră adecvate și pe baza
celor mai recente informații disponibile.
(6) Prin derogare de la alineatul (2) litera (c) și de la alineatul (3), chiar dacă
plafoanele stabilite nu au fost depășite, Consiliul Concurenței poate decide într-un caz individual
că ar trebui să reinițieze sau să nu autorizeze o anumită negociere de către organizația de
producători, în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru a evita excluderea concurenței
sau pentru a evita prejudicierea gravă a IMM-urilor prelucrătoare de lapte crud de pe teritoriul
său.
(7) În sensul prezentului articol, IMM înseamnă o microîntreprindere, o
întreprindere mică sau mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003
privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii (**).
(8) Statele membre în care au loc negocieri în conformitate cu prezentul articol
notifică Comisia cu privire la aplicarea alineatului (2) litera (f) și a alineatului (6).
(9) Negocierile nu pot fi purtate de către o organizație de producători nerecunoscută
conform prezentei hotărâri

Art. 15.(1) Notificările privind cantitățile de lapte crud care fac obiectul negocierilor
contractuale menționate la articolul 126c alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007 se transmit autorităților competente din România sau ale statelor membre în care se
obține producția de lapte crud și în care are loc livrarea către un un prim cumpărător, în cazul în
care cele două locații diferă.
(2) Notificarea menționată la alin.(1) se efectuează înainte de începerea
negocierilor și indică volumul de producție estimat de organizația de producători sau de asociație
care trebuie să facă obiectul negocierii și perioada de timp preconizată pentru livrarea cantității
de lapte crud.
(3) Pe lângă notificarea menționată la alineatul (1), fiecare organizație de
producători sau asociație notifică, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de lapte
crud, precizat per stat membru de producție, care a fost efectiv livrat în cadrul contractelor
negociate de către organizația de producători în cursul anului calendaristic precedent.
Art. 16.(1) Începând cu data de 1 aprilie 2015, primii cumpărători de lapte crud declară
autorității competente cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni.

(2) România notifică imediat Comisia cu privire la cantitatea de lapte crud
menționată la alin.(1).
Capitolul V. Controale și sancţiuni
Secţiunea 1. Controale
Art. 17. Autoritatea competentă, prin persoanele nominalizate din cadrul centrului
judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, efectuează controale
administrative pentru toate cererile de recunoaştere însoţite de documentele solicitate.
Art. 18.(1) Autoritatea competentă, efectuează controale la faţa locului:
a) înaintea aprobării cererilor de recunoaştere ca organizaţie de producători;
b) anual, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 4.
(2) Fiecare control efectuat la faţa locului face obiectul unui proces verbal de
control care trebuie să indice în special: persoanele prezente, acţiunile, măsurile şi documentele
verificate, precum și rezultatele verificărilor.
(3) Reprezentantul organizaţiei de producători semnează procesul verbal pentru
a atesta prezenţa sa la control, poate adăuga observaţii şi primeşte un exemplar din acesta.
(4) Autoritatea competentă poate notifica organizaţia de producători cu privire la
un control la faţa locului, cu maximum 10 zile lucrătoare înaintea efectuării acestuia.
Secţiunea 2. Sancţiuni
Art. 19.(1) În situaţia în care, în urma efectuării controlului prevăzut la art. 18 alin. (1)
lit. b), autoritatea competentă constată o nerespectare a criteriilor de recunoaştere de către o
organizaţie de producători, cauzată de o acţiune deliberată sau de o neglijenţă a acestora, retrage
recunoaşterea organizaţiei.
(2) Autoritatea competentă retrage recunoaşterea unei organizaţii de producători
dacă:
a) există o nerespectare deliberată a criteriilor privind numărul minim de membri, structura şi
controlul democratic, precum şi activităţile principale desfăşurate de acestea, constatată în urma
controlului la fața locului;
b) cantitatea producţiei comercializate scade, timp de 2 ani consecutivi, sub limita stabilită;
(3) În aplicarea alin.(1) şi (2), retragerea recunoaşterii intră în vigoare de la data
constatării nerespectării criteriilor de recunoaştere.
(4) Decizia de retragere a recunoaşterii este comunicată organizaţiei, în termen de
maximum 5 zile lucrătoare şi conduce la aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prezenta
hotărâre.
Art. 20.(1) Autoritatea competentă suspendă recunoaşterea organizaţiei de producători în
cazul unei nerespectări deliberate, dar numai temporară, a criteriilor de recunoaştere.
Suspendarea intră în vigoare la data constatării oficiale a nerespectării condiţiilor de recunoaştere
şi ia sfârşit la data constatării oficiale a remedierii deficienţelor care au condus la suspendare.
(2) Perioada de suspendare nu poate depăşi 12 luni. Dacă ulterior perioadei de 12
luni deficienţele care au condus la suspendare nu au fost remediate, autoritatea competentă
retrage recunoaşterea organizaţiei de producători
(3) Suspendarea recunoaşterii este comunicată organizaţiei de producători în
termen de maximum 5 zile lucrătoare şi conduce la aplicarea de sancţiuni în conformitate cu
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 21.(1) În alte cazuri de nerespectare a criteriilor de recunoaştere pentru care nu se
aplică art. 19 şi 20, autoritatea competentă transmite o scrisoare de avertisment cuprinzând
măsurile corective care trebuie adoptate.
(2) Neadoptarea măsurilor corective în termen de 12 luni este considerată o
nerespectare deliberată a criteriilor şi se aplică în consecinţă prevederile art. 20.

Art. 22. Aplicarea sancţiunilor administrative conform art. 19-21 nu aduc atingere
comunicării neregulilor către Comisia Europeană în conformitate cu Regulamentul nr.
1.848/2006 al Comisiei.
Art. 23. Următoarele fapte constituie contravenţii:
a) efectuarea livrării de lapte crud către prim cumpărătorul de lapte fără contractul prevăzut în
prezenta hotărâre;
b) cumpărarea laptelui de către prim cumpărătorul de lapte de la un producător fără contractul
prevăzut în prezenta hotărâre;
c) refuzul prim cumpărătorilor de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau
nepunerea la dispoziţie acestora a documentelor necesare efectuării controlului;
d) refuzul producătorilor de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau
nepunerea la dispoziţie acestora a documentelor necesare efectuării controlului;
e) neutilizarea unui sistem de evidenţă de către cumpărători, care să cuprindă balanţa intrărilor şi
ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi grăsime, conform legislaţiei în vigoare;
f) transmiterea de către organizația de producători recunoscută la autoritatea competentă a unor
informaţii eronate privind cantităţile de lapte livrate de producători;
g) netransmiterea în termen de către primii cumpărători de lapte a cantității de lapte crud care lea fost livrată în cursul fiecărei luni.
Art. 24. Contravenţiile prevăzute la art. 23 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de 1.500 lei, faptele prevăzute la lit. a), b) și g);
b) cu amendă de 500 lei, faptele prevăzute la lit. c), d) și e);
c) cu amendă de 1.000 lei, fapta prevăzută la lit. f).
Art. 25.(1)Sancţiunile prevăzute la art. 24 se aplică şi persoanelor juridice.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda
prevăzută la art. 24, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal.
Art. 26. Prevederile art. 23 - 25 referitoare la contravenţii se completează cu cele ale
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.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 27. În cadrul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
se nominalizează, prin decizie a directorului, cel puţin o persoană responsabilă de primirea şi
gestionarea dosarelor prin care se solicită obţinerea recunoașterii ca organizaţie de producători.
Art. 28. Niciun membru al unei organizaţii de producători nu poate dispune de peste 49%
din drepturile de vot proporţional cu participarea membrului la cantitatea producţiei
comercializate.
Art. 29.(1) Prevederile referitoare la recunoașterea organizațiilor de producători și a
asociațiilor acestora intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri.
(2) Prevederile referitoare la relațiile contractuale, negocierile contractuale și
declarațiile obligatorii în sectorul laptelui și al produselor lactate intră în vigoare la data de 1
aprilie 2013.

PRIM-MINISTRU

Victor-Viorel PONTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului privind recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al
produselor lactate, precum și stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
În prezent, există o problemă de repartiție a prețului de la un capăt la altul al
1. Descrierea
filierei laptelui, care afectează în special prețurile de la poarta fermei, care, în
situaţiei actuale
general, nu cresc în funcție de costurile de producție din ce în ce mai ridicate. În
cazul fabricilor de produse lactate, volumul de lapte care le este livrat în cursul
sezonului nu este întotdeauna bine planificat.
De asemenea, puterea de negociere a producătorilor de lapte față de unitățile de
prelucrare a produselor lactate este redusă, aceștia nefiind cuprinși în organizații
reprezentative care să poată negocia în mod colectiv clauzele contractelor, în
special prețurile cu o fabrică de produse lactate, pentru producția totală sau parțială
a membrilor lor.
1
2 . Transpunere/ - Regulamentul (UE) nr.261/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din
14 martie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului
creare cadru
în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate;
pentru aplicare
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie
legislație
2012 privind notificările referitoare la organizațiile de producători și organizațiile
comunitară
interprofesionale, precum și la negocierile și relațiile contractuale, prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru sectorul laptelui și al produselor lactate
Utilizarea unor contracte scrise care respectă anumite condiții de formă,
2. Schimbări
încheiate înainte de livrare, conținând elemente de bază, ar putea contribui la
preconizate
consolidarea responsabilității operatorilor din lanțul produselor lactate, la
ameliorarea repartiției prețurilor și la adaptarea ofertei la cerere, precum și la
evitarea anumitor practici comerciale neloiale.
De asemenea, se impune reglementarea recunoașterii organizațiilor de
producători constituite numai din agricultorii producători de produse lactate sau
asociațiilor acestora, care să negocieze în mod colectiv clauzele contractelor, mai
ales prețurile, astfel încât să se asigure agricultorilor din sectorul produselor lactate
un nivel de trai echitabil, puterea lor de negociere față de unitățile de prelucrare a
produselor lactate ar trebui să fie consolidată, ceea ce ar trebui să ducă la o
repartizare mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare.
Prezentul proiect reglementează elementele obligatorii care trebuie să le
cuprindă contractul între producători și primii cumpărători, respectiv:
- durata minimă a contractului de 12 luni;
- prețul datorat pentru livrare;
- volumul și calitatea sau compoziția laptelui crud livrat
De asemenea, se reglementează dispozițiile necesare pentru a asigura faptul că
statul membru transmite Comisiei Europene informații în ceea ce privește
negocierile contractuale, recunoașterea organizațiilor de producători, a asociațiilor
acestora, precum și relațiile contractuale în sectorul laptelui și al produselor lactate.
4. Alte informaţii Nu este cazul
(**)
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
- dezvoltarea sectorului zootehnic, în special al celui de bovine, în vederea
1. Impactul
creşterii cantitative şi calitative a producției de lapte crud
macroeconomic
2. Impactul asupra
mediului concurențial și
Nu este cazul
domeniului ajutoarelor de
stat
- siguranța veniturilor producătorilor de lapte va contribui la stabilizarea și
3. Impactul asupra

mediului de afaceri
4. Impactul social
5. Impactul asupra
mediului (***)
6. Impactul asupra
drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului
7. Alte informaţii

îmbunătățirea situației economice a acestora
- stabilizarea veniturilor producătorilor de lapte
- menţinerea exploataţiilor specializate pentru producţia laptelui de vacă.
- valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor
naturale, precum şi a resurselor furajere de către animalele din specia
bovine.
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției europene a
drepturilor omului și ale protocoalelor aditionale la aceasta, ratificate de
România, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor
Omului.
Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Nu este cazul
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
Nu este cazul
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii
2. Conformitatea proiectului de act normativ - Regulamentul (UE) nr.261/2012 al Parlamentului
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce European și al Consiliului din 14 martie 2012 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al
transpun prevederi comunitare
Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale
din sectorul laptelui și produselor lactate;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind
notificările referitoare la organizațiile de producători
și organizațiile interprofesionale, precum și la
negocierile și relațiile contractuale, prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru sectorul
laptelui și al produselor lactate
3. Măsuri normative necesare aplicării directe
Nu este cazul
a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
internaţionale din care decurg aranjamente
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
- S-au organizat dezbateri cu reprezentanţi
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi ai crescătorilor de bovine şi specialişti din
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
alte organisme implicate
și din Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură.
- Au avut loc discuţii şi în cadrul Comisiei
pentru Dialog Social din Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu
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participarea reprezentanţilor confederaţiilor
sindicale şi ai patronatelor din domeniul
creşterii bovinelor.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut Ţinând cont de faptul că proiectul
loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea reglementează aspecte legate de piața
acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de laptelui, au fost solicitate să participe
organizaţiile reprezentative ale crescătorilor
act normativ
de bovine.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în care proiectul de act
normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi,
în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind Nu este cazul.
procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Nu este cazul.
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
Nu este cazul.
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului
de act normativ
Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003
1. Informarea societăţii civile cu privire la
privind transparenţa decizională în administraţia
necesitatea elaborării proiectului de act
publică, prin afişare pe site-ul Ministerului
normativ
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Acţiunea de informare a societăţii civile se face prin
intermediul site-ului Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură şi prin reţeaua sa
teritorială.
2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
implementării proiectului de act normativ,
subiect.
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu este cazul.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
Proiectul de act normativ se implementează
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de
de
Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
act normativ de către autorităţile administraţiei
prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor
Agricultură şi reţeaua sa teritorială.
noi organisme sau extinderea competentelor
instituţiilor existente
Nu este cazul.
2. Alte informaţii
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind recunoașterea
organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și stabilirea
relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, pe care îl supunem spre
aprobare.
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