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referitor la propunerea legislativă privind reglementarea modalităţii de 

raportare a stocurilor la produsele agricole (bl42/21.03.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit; a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind reglementarea modalităţii de 

raportare a stocurilor la produsele agricole (bî42/2}.0S.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 5.04.2022, desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele

observaţii:
• în cuprinsul art. 5 alin. (1) trebuie menţionate concret situaţiile în care contravenţia se 

sancţionează exclusiv cu amendă, respectiv situaţiile în care se instituie măsura 

complementară a suspendării activităţii. Totodată, având în vedere limitele amenzii 

contravenţionale, este necesară definirea unor criterii de aplicare şi, eventual, a unor 

praguri valorice intermediare, pentru a evita aplicarea discreţionară a legii;

• este necesar ca raportările să se realizeze în sistem digital, simplificat, fără a pune o 

povară administrativă pe producători/ procesatori/ depozitari - raportarea bilunară fiind 

prea frecventă. în plus. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să pună la 

dispoziţie o platformă de raportare online, prin intermediul căreia raportările să fie făcute 

la 3 luni (estimare şi regularizare). Pentru agenţii economici care efectuează raportări 

prin platformă, se pot institui şi facilităţi fiscale.
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