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Nr. 338 din 18 octombrie 2010 

AVIZ 

la proiectul de lege privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile lor 

 

1. La articolul 4 aliniatul (2) după litera d) se va adăuga un aliniat cu următorul cuprins: „e) face 
verificări la intervale regulate pentru a stabili dacă grupurile de producători respectă 
termenii şi condiţiile de recunoaştere, iar în caz de nerespectare impun penalităţi 
respectivelor grupuri şi decid, dacă este cazul, retragerea recunoaşterii;”. 

2. La articolul 5 aliniatul (1) expresia „nu poate deţine mai mult de 20% din voturi” de înlocuit 
cu expresia „poate deţine mai mult de 49% din drepturile de vot”. 

3. La articolul 5 aliniatul (4) expresia „dar care nu va fi mai mic de 6 luni” de înlocuit cu expresia 
„dar care nu va fi mai mare de 6 luni”. 

4. La articolul 6 aliniatul (3) litera d) expresia „Să pună la dispoziţie informaţiile” de înlocuit cu 
expresia „Să prezinte în termenele stabilite informaţiile”. 

5. La articolul 7 aliniatul (2) litera a) expresia „perioada minimă de asociere nu poate fi mai 
mică de 3 ani, de la data emiterii deciziei recunoaşterii” de înlocuit cu expresia „perioada 
minimă de asociere nu poate fi mai mică de un an, de la data emiterii avizului de 
recunoaştere”. 

6. La articolul 7 aliniatul (2) litera d) expresia „Principiile de transmitere” de înlocuit cu expresia 
„Condiţia şi termenii de transmitere”. 

7. La articolul 7 aliniatul (2) după litera e) se va adăuga un aliniat cu următorul cuprins: „f) 
Penalităţile aplicate membrilor pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin conform 
actului constitutiv, in special pentru neplata contribuţiilor financiare sau pentru 
nerespectarea deciziilor adunării generale;” 

8. La articolul 7 aliniatul (4) de exclus. 

9. La articolul 9 aliniatul (1) expresia „după caz,” de exclus. 

10. La articolul 11 aliniatul (2) de exclus litera c). 

11. La articolul 12 aliniatul (3) de expus în următoarea lectură: „Ajutorul financiar respectiv 
poate fi acordat la cererea grupului de producători agricoli, de către Agenţia de 
Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, reieşind din vânzările anuale nete obţinute din 
comercializarea produselor pentru care s-a înfiinţat grupul şi care au fost produse în 
gospodăriile membrilor lui, dar nu mai mult decât costul de constituire a grupului şi 
costul anual al activităţii sale administrative, în următoarele proporţii: 

1) 5% - în primul an de activitate; 
2) 5% - în al doilea an; 
3) 4% - în al treilea an; 
4) 3% - în al patrulea an; 

5) 2% - în al cincilea an.” 
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