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Parlamentul României

SENAT

Către:

Biroul Permanent al Senatului

în conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, 

republicată, vă înaintez alăturat Propunerea legislativă pentru abrogarea 

Legii nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi 

Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 576/15 iulie 2019, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării 

Parlamentului României.

INIŢIATOR,

SEBASTIAN CERNIC

Senator USR-PLUS
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Prin Legea nr. 133/2019 a fost înfiinţată Agenţia pentru Calitatea şi
î

Marketingul Produselor Agroalimentare în subordinea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca instituţie publică cu personalitate 

juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 

de stat, în scopul de a promova obţinerea de produse agroalimentare 

certificate conform unui sistem de calitate voluntară şi de a asigura un 

marketing corespunzător acestor produse.

Adevăratul scop a fost însă acela de a crea o nouă instituţie care să 

fie controlată politic şi care să ofere locuri de muncă pentru clientela de 

partid. Nici producătorii agricoli, procesatorii şi nici consumatorii nu au 

solicitat existenţa unei astfel de agenţii.

Calitatea produselor se poate îmbunătăţi prin mecanisme de piaţă, 
prin creşterea producţiei şi ofertei, fără a fi create forme lipsite de 

conţinut care să consume resursele bugetare, fără a avea un impact 

pozitiv asupra producătorilor, procesatorilor si consumatorilor din 

România. Produsele sunt de calitate atât timp cât sunt obţinute din 

materii prime de calitate şi prin tehnologii care să asigure păstrarea 

principiilor active din plante sau produse de origine animală (carne, 
lapte, ouă, miere).

' Sinecurile şi zecile de angajaţi în această nouă agenţie nu vor face 

altceva decât să angajeze sume de bani de la bugetul de stat şi să impună 

noi taxe pentru eliberarea de documente birocratice pe care urmează să 

le gestioneze. Nici fermierii, nici piaţa, nici consumatorii şi nici 

producătorii nu mai au nevoie de alte poveri administrative. Toţi solicită 

digitalizare, debirocratizare şi simplificarea modului de lucru, nu 

îngreunarea lui.



în prezent, o parte din atribuţiile Agenţiei reglementate prin Lege 

sunt exercitate de alte instituţii din cadrul executivului cum sunt 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau Agenţia Naţională a 

Zonei Montane, în situaţia punerii în aplicare a Legii se vor crea situaţii 

de suprapunerii de atribuţii fapt ce ar face mai dificilă fimcţionarea 

instituţiilor mai sus menţionate. Pe de altă parte, atribuţiile exercitate de 

aceste instituţii ar putea fi aplicate într-un mod lipsit de profesionalism 

datorat lipsei de experienţă în astfel de activităţi a nou înfiinţatei Agenţii.

Legea trebuia să intre în vigoare la data de 01 ianuarie 2020, însă 

termenul prevăzut la articolul 11 din Lege a fost prorogat succesiv până 

la data de 1 ianuarie 2022 prin intermediul mai multor acte normative, 
resepectiv OUG nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi 

stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea 

unor măsuri fiscal-bugetare şi OUG nr. 225/2020 privind modificarea unor acte 

normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii.

Or, în condiţiile în care Guvernul a adoptat măsuri politice 

bugetare şi de asigurare de lichidităţi în vederea atenuării efectelor 

negative provocate de epidemia de COVID-19 asupra rdvelului de trai al 

populaţiei şi asupra economiei, crearea unei instituţii noi va afecta 

agricultura românească şi economia naţională ca întreg, având impact 

negativ asupra bugetului de stat şi aşa constrâns de actualul context 

pandemic. Prin abrogarea acestei legi se va face economie la bugetul de 

stat, prin eliminarea cheltuielilor necesare pentru funcţionare, respectiv 

pentru investiţii, cheltuieli curente, cheltuieli de personal.

Faţă de cele expuse se impune abrogarea legii.

Propunerea legislativă este în acord cu dispoziţiile art. 58 alin. (2) 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările



ulterioare, care permit abrogarea actelor normative de către autoritatea 

emitentă şi în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, şi data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare.

Faţă de cele prezentate mai sus, înaintăm prezenta propunere 

legislativă spre dezbatere şi adoptare.

INIŢIATOR,

Senator USR-PLUS - SEBASTIAN CERNIC
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COINITIATORI
ai Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea 

Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare^ cu 

modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 576/15 iulie 2019;
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COINITIATORI
ai Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea
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ai Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea

Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cu

modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 576/15 iulie 2019:

Nr. crt. Nume, Prenume Semnătura Grup Parlamentar

I

kp Motwf.
UX^ XujlS

5. c/CiL PCa i

Os ^ PcuiC-
OSR fco's^^LAGA (j7r

 T’Ws..î
yCt fLuq

w US/i Pi tA

   ioKi(I (jsf>-f‘Cu5.

n. <U-£K
(^hcr^Q \(^ni'eA- dJSl/i
hifh6es C^Tt>Ur< TtK/m (PS>ll(lDi
fiihfi'1 Pl^'eri}^ ^/—MxL

HÂl/Â’^^BjfA/L/ F/'uf

/P. J^fi ^-US,

^1$ (yş^ppo^
T



iii
v-a

ai Propunerii legislative pentru abrogarea legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea 

Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cu 

modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 576/15 iulie 2019:

Grup ParlamentarSemnăturaNume> PrenumeNr.
crt

l/st Hu-H

Scanned with CamScanner



COINITIATORI
ai Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea

Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cu 

modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 576/15 iulie 2019:

Semnătura Grup ParlamentarNume, PrenumeNr.

crt.

C /V/îaili
mîoGel<2.



CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
INTRARE

IEŞ1R&,^
Ziua....<!rfnc/ Luna

ROMANIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATULCAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru abrogarea Legii nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru 

Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic - Legea nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru 

Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare^ cu modificările ulterioare 

pubUcată în Monitorul Oficial nr. 576 din 15 iulie 2019, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată.

PREŞEDINTELEPREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR SENATULUI

Anca Dana DRAGULudovic ORBAN

Bucureşti

Nr.


