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Istoric consolidări 

   

  Parlamentul României adoptã prezenta lege. 

  CAP. I  

  Relaţiile contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate 

  ART. 1  

  Prezenta lege creeazã cadrul juridic şi organizatoric în ceea ce priveşte relaţiile contractuale din sectorul 

laptelui şi al produselor lactate şi stabileşte cadrul legal al recunoaşterii organizaţiilor de producãtori şi a asociaţiilor 

acestora din sectorul laptelui şi al produselor lactate, care livreazã lapte crud, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizãri 

comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic 

OCP"), cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumit în continuare Regulament. 

  ART. 2  

  În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: 

  a) lapte crud - produsul obţinut din mulsul uneia sau mai multor vaci, care nu a fost tratat termic la peste 40°C 

sau supus unui tratament cu un efect echivalent; 

  b) producãtor - o persoanã fizicã sau juridicã ale cãrei exploataţii se aflã pe teritoriul României, care produce şi 

livreazã lapte crud cãtre un prim-cumpãrãtor; 

  c) prim-cumpãrãtor - o întreprindere sau un grup de întreprinderi care cumpãrã lapte crud de la producãtori 

pentru a-l supune uneia ori mai multor operaţiuni de colectare, ambalare, depozitare, rãcire sau transformare, 

inclusiv în temeiul unui contract, ori pentru a-l ceda uneia sau mai multor întreprinderi care trateazã sau prelucreazã 

laptele ori alte produse lactate. 

  ART. 3  

  (1) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, orice livrare de lapte crud pe teritoriul 

României a unui producãtor cãtre un prim-cumpãrãtor de lapte crud trebuie sã facã obiectul unui contract scris între 

pãrţi sau prim-cumpãrãtorii trebuie sã facã o ofertã scrisã de a contracta. 

  (2) Contractul şi/sau oferta de a contracta, prevãzute la alin. (1), încheiate între pãrţi înainte de livrare, trebuie 

sã îndeplineascã condiţiile şi sã conţinã elementele prevãzute la art. 185f alin. (2)-(4) din Regulament. 

  (3) Durata minimã a contractului prevãzut la alin. (1) este de 6 luni. 

  (4) Oferta scrisã de a contracta prevãzutã la alin. (1) trebuie sã includã durata minimã a contractului de 6 luni. 

  (5) Prevederile alin. (3) şi (4) nu aduc atingere drepturilor producãtorilor de a refuza durata minimã de 6 luni, 

cu condiţia ca refuzul sã fie exprimat în scris, în termen de 15 zile de la primirea ofertei. În acest caz, pãrţile sunt 

libere sã negocieze, în condiţiile legii, toate elementele contractului. 

  (6) Prim-cumpãrãtorii de lapte crud trebuie sã deţinã un sistem centralizat de contabilitate, facturare, 

înregistrare şi urmãrire cantitativã, calitativã şi valoricã pentru cantitãţile de lapte şi grãsime, potrivit legislaţiei în 
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vigoare, şi trebuie sã transmitã autoritãţii competente informaţii referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost 

livratã în cursul fiecãrei luni. 

  ART. 4  

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale notificã Comisiei Europene informaţii referitoare la relaţiile 

contractuale prevãzute la art. 3. 

  CAP. II  

  Recunoaşterea organizaţiilor de producãtori şi a asociaţiilor acestora din sectorul laptelui şi al produselor 

lactate 

  ART. 5  

  (1) Pot fi recunoscute ca organizaţii de producãtori, respectiv asociaţii ale organizaţiilor de producãtori din 

sectorul laptelui şi al produselor lactate toate persoanele juridice care îşi depun candidatura în vederea recunoaşterii 

şi care îndeplinesc şi respectã condiţiile de recunoaştere stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei 

legi. 

  (2) Autoritatea competentã pentru aplicarea prevederilor prezentei legi este Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltãrii Rurale. 

  ART. 6  

  (1) O organizaţie de producãtori, respectiv o asociaţie a organizaţiilor de producãtori din sectorul laptelui şi al 

produselor lactate recunoscutã poate negocia, în numele producãtorilor membri ai acesteia, în conformitate cu 

statutul organizaţiei/asociaţiei organizaţiilor, cu privire la o parte sau la totalitatea producţiei lor colective, 

contractele de livrare a laptelui crud de la producãtor la prim-cumpãrãtor, cu respectarea prevederilor Legii 

concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Legii nr. 11/1991 privind 

combaterea concurenţei neloiale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 

  (2) Organizaţia de producãtori, respectiv asociaţia organizaţiilor de producãtori din sectorul laptelui şi al 

produselor lactate recunoscutã are obligaţia de a transmite autoritãţii competente informaţii referitoare la cantitatea 

de lapte crud care face obiectul negocierii. 

  ART. 7  

  Procedurile şi perioadele pentru notificãrile şi informãrile pe care trebuie sã le facã organizaţiile de producãtori 

recunoscute cãtre autoritatea competentã, precum şi cele pe care trebuie sã le facã autoritatea competentã cãtre 

Comisia Europeanã se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

  ART. 8  

  (1) Autoritatea competentã monitorizeazã declaraţiile obligatorii în sectorul laptelui şi al produselor lactate, 

potrivit prevederilor art. 185e din Regulament. 

  (2) Procedurile de punere în aplicare a monitorizãrii declaraţiilor obligatorii se stabilesc în normele 

metodologice de aplicare a prezentei legi, în conformitate cu legislaţia europeanã. 

  ART. 9  

  (1) Autoritatea competentã, prin persoanele desemnate, efectueazã controale administrative şi la faţa locului 

pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere. 

  (2) Procedura de desfãşurare a controalelor prevãzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de 

aplicare a prezentei legi. 

  ART. 10  

  (1) Autoritatea competentã efectueazã controale astfel: 

  a) înaintea aprobãrii cererilor de recunoaştere ca organizaţie de producãtori; 

  b) anual, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere. 

  (2) Producãtorii şi prim-cumpãrãtorii au obligaţia de a permite efectuarea controalelor de cãtre reprezentanţii 

desemnaţi ai autoritãţii competente în spaţiile folosite în scopuri economice şi în legãturã cu desfãşurarea activitãţii 

economice şi de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate. 

  ART. 11  

  (1) În situaţia în care, în urma efectuãrii controalelor, autoritatea competentã constatã neîndeplinirea condiţiilor 

de recunoaştere, aceasta dispune revocarea actului de recunoaştere. 

  (2) Revocarea produce efecte juridice de la data constatãrii şi comunicãrii neîndeplinirii condiţiilor de 

recunoaştere. 

  ART. 12  

  (1) Autoritatea competentã suspendã recunoaşterea organizaţiei de producãtori în cazul unei nerespectãri 

deliberate temporar a criteriilor de recunoaştere. Suspendarea intrã în vigoare la data constatãrii nerespectãrii 

condiţiilor de recunoaştere şi ia sfârşit la data constatãrii remedierii deficienţelor care au condus la suspendare. 



  (2) Perioada de suspendare nu poate depãşi 6 luni. Dacã ulterior perioadei de 6 luni deficienţele care au condus 

la suspendare nu au fost remediate, autoritatea competentã retrage recunoaşterea organizaţiei de producãtori. 

  CAP. III  

  Rãspunderi şi sancţiuni 

  ART. 13  

  Urmãtoarele fapte constituie contravenţii: 

  a) efectuarea livrãrii de lapte crud între producãtor şi prim-cumpãrãtorul de lapte fãrã încheierea contractului în 

forma scrisã, aşa cum este prevãzut în prezenta lege; 

  b) refuzul prim-cumpãrãtorilor de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau nepunerea la 

dispoziţia acestora a documentelor necesare efectuãrii controlului; 

  c) refuzul nejustificat al producãtorilor de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau 

nepunerea la dispoziţia acestora a documentelor necesare efectuãrii controlului; 

  d) neutilizarea unui sistem de evidenţã de cãtre prim-cumpãrãtori, care sã cuprindã balanţa intrãrilor şi ieşirilor 

pentru cantitãţile de lapte şi grãsime, potrivit legislaţiei în vigoare; 

  e) transmiterea de cãtre organizaţia de producãtori recunoscutã la autoritatea competentã a unor informaţii 

eronate privind cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii; 

  f) netransmiterea de cãtre prim-cumpãrãtorii de lapte crud autoritãţii competente a informaţiilor referitoare la 

cantitatea de lapte crud care le-a fost livratã în cursul fiecãrei luni. 

  ART. 14  

  Contravenţiile prevãzute la art. 13 se sancţioneazã dupã cum urmeazã: 

  1. în cazul în care au fost sãvârşite de persoane fizice: 

  a) cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevãzutã la lit. a); 

  b) cu amendã de la 300 lei la 500 lei, fapta prevãzutã la lit. c); 

  2. în cazul în care au fost sãvârşite de persoane juridice: 

  a) cu amendã de la 1.500 lei la 2.000 lei, fapta prevãzutã la lit. a); 

  b) cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevãzutã la lit. b-f). 

  ART. 15  

  (1) Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 13 şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la art. 14 se fac de cãtre 

autoritatea competentã. 

  (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-

verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii prevãzute la art. 14, agentul 

constatator fãcând menţiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal. 

  ART. 16  

  Contravenţiilor prevãzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare. 

  CAP. IV  

  Dispoziţii finale 

  ART. 17  

  Prevederile prezentei legi se aplicã şi contractelor aflate în curs de desfãşurare numai în situaţia în care pãrţile 

contractuale convin de comun acord în acest sens. 

  ART. 18  

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltãrii Rurale, Guvernul va adopta, prin hotãrâre, norme metodologice de aplicare. 

  ART. 19  

  Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicatã. 
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