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Modificări aduse legii privind 
comercializarea produselor
alimentare

18 iulie 2016

Pe scurt

A fost recent publicată Legea nr. 150/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009
privind comercializarea produselor alimentare („Legea 150/2016”).

În detaliu

Principalele modificări şi 

completări aduse Legii nr. 

321/2009 privind

comercializarea produselor

alimentare („Legea

321/2009”):

1. Se introduc noi definiții, 
precum: carne românească, 
produs alimentar proaspăt, 
produs alimentar congelat,
produs românesc (preluate
din Regulamentul (UE)
1669/2011), contract
comercial, filiera
produsului agroalimentar,
acord interprofesional
(preluate din Regulamentul
(UE) 1305/2013), cost de
producție, preț de achiziție 
(preluat din OG 99/2000 și 
care înlocuiește termenul de 
"cost de achiziție" din Legea 
321/2009), vânzare în
pierdere, preț de vânzare 
către consumator, lanț scurt 
de aprovizionare (preluat
din Regulamentul (UE)
1305/2013);

2. Se introduce un capitol
separat care reglementează 

obligațiile comerciantului 
privind:

– spațiile de expunere;  

– formalitățile de 

etichetare;

– aprovizionarea într-un

procentaj de minimum

51% din lanțul 

alimentar scurt pentru

comercianții care dețin 

o cifră de afaceri netă 

mai mare sau egală cu 

2 milioane euro, mai

puțin pentru produse 

constând în fructe

exotice importate din

alte țări; lanțul 

alimentar scurt

implică un număr 

limitat de operatori

economici angajați în 

activități de cooperare 

și de dezvoltare 

economică locală, 

precum și relații 

geografice și sociale 

strânse între

producători, 

procesatori și 

consumatori;

– organizarea de

evenimente de

promovare și vânzare a 

produselor alimentare

românești.

3. Prevederile din Legea
321/2009 care menționau 
că "este interzis oricărui 
comerciant să solicite și să 
încaseze de la furnizor plata
de servicii care nu au
legătură directă cu 
vânzarea" se înlocuiesc cu
prevederea "este interzis
oricărui comerciant să 
solicite facturarea /
refacturarea și să încaseze 
de la furnizor taxe și 
servicii".

4. Termenul de 24 de ore avut
la dispoziție de către 
comerciant pentru refuzul
recepției mărfii pentru 
neîndeplinirea condițiilor 
legale se înlocuiește cu 
formularea "momentul
livrării", respectiv termenul 
pentru transmiterea
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documentului de recepție 
(pentru cazul în care
recepția este prevăzută 
contractual ca fiind
efectuată la un moment 
ulterior livrării) de 48 de 
ore de la momentul punerii
la dispoziție a mărfii se 
scurtează la un termen de 
24 de ore de la același 
moment al punerii la
dispoziție a mărfii. 
Totodată, posibilitatea 
recepției ulterioare livrării 
nu este posibil să fie 
reglementată contractual în 
cazul produselor alimentare
proaspete, și nici pentru 
facturi;

5. Termenul de plată pentru 
produsele furnizorului care
se putea negocia conform
Legii 321/2009 se modifică 
prin instituirea un termen
de 30 de zile calendaristice,
respectiv şapte zile 
calendaristice (pentru
produse alimentare
proaspete).

6. Se introduce ca sancțiune 
pentru nerespectarea (i)
interdicției comerciantului 
de a solicita facturarea /
refacturarea și a interdicției 
de a încasa de la furnizor
taxe și servicii - amenda de 
la 100.000 lei la 150.000
lei, iar pentru abateri
repetate suspendarea
autorizației de funcționare 
pentru o perioada de până 
la şase luni; (ii) obligației 
comercianților ca, pentru 

anumite categorii de
produse, să achiziționeze 
aceste produse în proporție 
de cel puțin 51% din 
volumul de marfă pe raft 
din lanțul alimentar scurt - 
amenda de la 100.000 lei la
150.000 lei; (iii) termenului
de plată - amenda de la 
50.000 lei la 100.000 lei.

[Sursa: Legea nr. 150/2016 pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 

321/2009, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 534 din 15 iulie

2016]

De reţinut 

Principalele modificări și 
completări ale Legii 150/2016 
vizează:   

– interdicția asupra 

oricărui comerciant de 

a solicita facturarea /

refacturarea și de a 

încasa de la furnizor

taxe și servicii; 

– obligația 

comerciantului pentru

categoriile carne, ouă, 

legume, fructe, miere

de albine, produse

lactate și de panificație 

să achiziționeze aceste 

produse în proporție 

de cel puțin 51% din 

volumul de marfa pe

raft, corespunzător 

fiecărei categorii de 

produse alimentare,

provenit din lanțul 

alimentar scurt

(metodologia de

desfășurare a 

acțiunilor pe lanțul 

scurt de aprovizionare

urmează să se aprobe 

prin hotărâre de 

Guvern);

– termenul de plată 

pentru produse

alimentare proaspete

nu poate fi mai mare

de şapte zile 

calendaristice.
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