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RAPORT  ÎNLOCUITOR  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind  comercializarea produselor alimentare, transmisă cu adresa nr.PL. x 300 din 12 mai 
2010 şi înregistrată cu nr.24/358/13.05.2010. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ şi Comisiei juridice de disciplină şi 
imunităţi, avizele negative ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, 
intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii de motive, îndreptarea unor „greşeli de formă şi fond în textul legii, care vor împiedica 
implementarea prevederilor în totalitate”. Iniţiatorii propun ca, pentru verificarea relaţiilor comerciale dintre comerciant şi furnizor, 
reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi cei ai Ministerului Finanţelor Publice să solicite documentele care 
stau la baza desfăşurării acestor relaţii comerciale. Totodată, se preconizează că, pentru produsele ce se vor livra, termenul de plată al 
comerciantului către furnizor se va negocia la încheierea contractului.   

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind  comercializarea produselor alimentare face parte din 
categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, domnul  Barna Tanczos  - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
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La lucrările Comisiei  au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27  membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 25 de voturi pentru şi 1 abţinere, în şedinţa din 26 

octombrie 2010 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 mai 2010. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări a proiectului de lege.  
 

I. Amendamente admise  
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text Senat  
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

0 1 2 3 4 
1.   

L E G E  
pentru  modificarea şi 

completarea Legii 
nr.321/2009 privind 

comercializarea produselor 
alimentare 

 

 
L E G E  

pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.321/2009 privind 

comercializarea produselor 
alimentare 

  
 

 
Nemodificat  

 

 

2.  Articolul unic: - Legea 
nr.321/2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.705 din 20 
octombrie 1998, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

Articolul unic: - Legea 
nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor 
alimentare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.705 
din 20 octombrie 1998, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

Articolul unic: - Legea 
nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor 
alimentare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.705 din 20 octombrie 2009, 
se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 

3.   
 
 
Art.2. – (1) Prevederile 
prezentei legi se aplică 

 
 
 

 

1. La articolului 2,  alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
         „Art.2. - (1) Prevederile 
prezentei legi se aplică tuturor 
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tuturor persoanelor fizice şi 
juridice care desfăşoară 
relaţii comerciale cu produse 
alimentare.  
 
 

Text Legea nr.321/2009 

persoanelor fizice şi juridice care 
desfăşoară relaţii comerciale cu 
produse alimentare, indiferent 
de forma de comerţ.” 
 
Deputat Independent – Valeriu 
Steriu  

4.  1. Punctele 2 şi 3 ale 
alineatului (2) al articolul 
2 se abrogă. 

1. La articolul 2, punctele 2 şi 3 
ale alineatului (2) se abrogă.  
 

2. - Nemodificat   

5.    3. La articolul 2, alineatului 
(2), după punctul 2 se 
introduce un nou punct, 
pct.21 cu următorul cuprins:  
      „(21) carne proaspătă – 
carnea provenită de la 
animale şi păsări care a fost 
supusă doar tratamentului de 
refrigerare în vederea 
conservării şi se prezintă sub 
formă de carcasă, 
semicarcasă, sferturi de 
carcasă, piese vrac sau 
ambalate, după caz;” 
 
Deputat Independent – Valeriu 
Steriu 
Deputat PSD+PC – Gheorghe 
Antochi 

 
 
 
 
Pentru definirea produsului 
alimentar.  

6.  2. La articolul 2, punctele 
5, 6, 10 şi 11 al 
alineatului (2) vor avea 
următorul cuprins: 

„5. consumator – orice 
persoană fizică sau juridică 
care cumpără, dobândeşte, 

2. La articolul 2, punctele 5, 6, 
10 şi 11 al alineatului (2) vor 
avea următorul cuprins:        
 

„5. consumator – orice 
persoană fizică sau juridică ce 
cumpără, dobândeşte, utilizează 

4. La articolul 2, alineatului 
(2), punctele 5, 6, 10 şi 11 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
           „5. consumator – orice 
persoană fizică sau juridică care 
cumpără, dobândeşte, utilizează 

 
 
 
 
Pentru corectitudinea 
redactării.  
 



0 1 2 3 4 

 

 4 

utilizează şi consumă 
produse alimentare; 

6. comerciant -  
persoana fizică sau juridică 
autorizată să desfăşoare 
activităţi de comercializare 
către consumator a 
produselor alimentare în 
sistem comerţ cu 
amănuntul/de detail, 
respectiv comerţ de gros 
cash and carry/forma de 
comerţ cu autoservire pe 
bază de legitimaţie de acces.  
 

10. discount – 
avantajul financiar direct 
oferit de către furnizor 
comerciantului, raportat la 
vânzările previzionate prin 
contract şi aplicat procentual 
la preţul de listă furnizor. 

 
11. cost de achiziţie la 

comerciant – preţul unitar 
net care apare în factura de 
achiziţie, obţinut prin 
scăderea discountu-lui şi a 
bonusu-lui oferit de furnizor, 
la care se adaugă cheltuielile 
directe specifice revânzării şi 
costurile serviciilor prestate 
de comerciant furnizorului;” 

sau consumă produse alimentare; 
 
6. comerciant -  persoana 

fizică sau juridică autorizată să 
desfăşoare activităţi de 
comercializare către consumator a 
produselor alimentare în sistem 
comerţ cu amănuntul/de detail, 
respectiv comerţ de gros cash and 
carry/forma de comerţ cu 
autoservire pe bază de legitimaţie 
de acces; 
 
 

 
10. discount – avantajul 

financiar direct oferit de către 
furnizor comerciantului, raportat la 
vânzările previzionate prin contract 
şi aplicat procentual la preţul de 
listă furnizor; 
 
 

11. cost de achiziţie la 
comerciant – preţul unitar net care 
apare în factura de achiziţie, 
obţinut prin scăderea discountu-lui 
şi a bonusu-lui oferit de furnizor, la  
care se adaugă cheltuielile directe 
specifice revânzării şi costurile 
serviciilor prestate de comerciant 
furnizorului;” 

 

sau consumă produse 
alimentare;  
            6. comerciant – 
persoana fizică sau juridică 
autorizată să desfăşoare activităţi 
de comercializare către 
consumator a produselor 
alimentare;  
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 

  10. discount – avantajul 
financiar oferit direct 
comerciantului de către furnizor, 
raportat la vânzările previzionate 
prin contract şi aplicat procentual 
la preţul de listă furnizor.” 
      
 
          11. costul de achiziţie al 
bunurilor - cuprinde preţul de 
cumpărare, taxele de import şi 
alte taxe cu excepţia acelora pe 
care persoana juridică le poate 
recupera de la autorităţile fiscale, 
cheltuielile de transport, 
manipulare şi alte cheltuieli care 
pot fi atribuibile direct achiziţiei 
bunurilor respective. 
În costul de achiziţie se includ, 
de asemenea, comisioanele, 
taxele notariale, cheltuielile cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



0 1 2 3 4 

 

 5 

obţinerea de autorizaţii şi alte 
cheltuieli nerecuperabile, 
atribuibile direct bunurilor 
respective. 
 
Deputat Independent – Valeriu 
Steriu 
Deputat PSD+PC – Victor Surdu 

7.  3. La articolul 2, 
după punctul 10 al 
alineatului (2) se 
introduce un nou punct,  
pct.101 cu următorul 
cuprins: 

 „101. bonus – 
avantajul financiar direct 
oferit de către furnizor 
comerciantului, raportat la 
vânzările realizate şi aplicat 
la preţul de listă la 
furnizor;” 

 

3. La articolul 2, după 
punctul 10 al alineatului (2) se 
introduce un nou punct,  
pct.101 cu următorul cuprins: 

 
 

 „101. bonus – avantajul 
financiar direct oferit de către 
furnizor comerciantului, raportat la 
vânzările realizate şi aplicat la 
preţul de listă la furnizor;” 
 

5. La articolul 2, alineatului 
(2), după punctul 10 se 
introduce un nou punct,  
pct.101 cu următorul cuprins: 
 
 

 „101. bonus – avantajul 
financiar oferit direct de către 
furnizor comerciantului, raportat 
şi aplicat la vânzările realizate;” 
 
 
Deputat Independent – Valeriu 
Steriu 
Deputat PSD+PC – Gheorghe 
Antochi 

 
 
 
 
 
 
Pentru corectitudinea 
redactării. 

8.   
 
 
Art.4. - (1) Este interzis 
oricărui comerciant să 
solicite şi să încaseze de la 
furnizor plata de servicii care 
nu au legătură directă cu 
operaţiunea de vânzare şi 
care nu sunt cuprinse în 
costul de achiziţie. 
 

 6. La articolul 4, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
         „Art.4. - (1) Este interzis 
oricărui comerciant să solicite şi 
să încaseze de la furnizor plata 
de servicii care nu au legătură 
directă cu operaţiunea de 
vânzare.” 
 
Deputat Independent – Valeriu 
Steriu 

 
 
 
Pentru corectitudinea 
redactării. 
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Text Legea nr.321/2009 

9.  4. La articolul 7, 
după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(5) cu următorul 
cuprins:  

„(5) Termenul 
prevăzut la alin.(4) se aplică 
şi în cazul facturilor.” 

4. La articolul 7, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alin.(5) cu 
următorul cuprins:  
 

„(5) Termenul prevăzut la 
alin.(4) se aplică şi în cazul 
facturilor.” 

7. - Nemodificat   

10.  
 
Art.8. – Plata între 

comerciant şi furnizor se face 
la data convenită de părţi în 
contract,  astfel: 

a) pentru produsele 
alimentare proaspete 
termenul de plată al 
comerciantului către furnizor 
pentru produsele contractate 
şi livrate nu poate fi mai 
mare de 12 zile; 

 b) pentru produsele 
alimentare congelate 
termenul de plată al 
comerciantului către furnizor 
pentru produsele contractate 
şi livrate nu poate fi mai 
mare de 20 de zile; 

c) pentru produsele 
alimentare, altele decât cele 
prevăzute la lit.a) şi b), 
termenul de plată al 
comerciantului către furnizor 
pentru produsele contractate 

5. Articolul 8 va avea următorul 
cuprins:  
      „Art.8. – Termenul de plată al 

comerciantului către furnizor 
pentru produsele contractate si 
livrate se stabileşte prin negocierea 
contractului.” 
  
 

8. Articolul 8 va avea 
următorul cuprins:  
       „Art.8. – alin.(1) – 
Nemodificat  
 
  
 
 
 
         (2) Fac excepţie de la 
prevederile alin.(1) carnea, 
laptele, ouăle, fructele, 
legumele şi ciupercile 
proaspete, la care termenul 
de plată nu poate fi mai mare 
de 30 de zile.”  
 
Deputaţi PSD+PC: Victor Surdu, 
Gheorghe Antochi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a nu afecta financiar 
furnizorii de produse 
alimentare.  
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şi livrate nu poate fi mai 
mare de 35 de zile. 
 
Text Legea nr.321/2009 

11.  
 
Art.9. - În cazul 

neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a unei 
obligaţii contractuale de 
către una din părţi, acestea 
pot stabili în contract plata 
unor penalităţi de către 
partea în culpă, egale pentru 
părţi, cuantumul acestora 
fiind negociat la data 
încheierii contractului. 

 
Text Legea nr.321/2009 

 

 9. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
      „Art.9. – (1) În cazul 
neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a unei 
obligaţii contractuale de către 
una din părţi, acestea pot stabili 
în contract plata unor penalităţi 
de către partea în culpă, 
cuantumul acestora fiind 
negociat la data încheierii 
contractului. 
     (2) Penalităţile pentru 
întârzierea plăţii şi livrării 
produselor se stabilesc de 
către părţi în cuantum egal. ” 
 
 
Deputat Independent – Valeriu 
Steriu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a respecta 
prevederile legislaţiei în 
vigoare. 
 

12. Art.10. – În cazul în 
care plata nu se efectuează 
la termenul stabilit, debitorul 
este pus în întârziere fără 
nicio altă formalitate şi 
plăteşte de la acel termen o 
penalitate zilnică egală cu 
dublul dobânzii de referinţă a 
Băncii Naţionale a României, 
calculată la suma datorată.  

 
 Text Legea nr.321/2009 

 10. Articolul 10 se abrogă.  
 
 
 
 
 
 
Deputat Independent – Valeriu 
Steriu   
Deputat PSD+PC – Gheorghe 
Antochi 

Aplicarea unei penalităţi 
legale în contractele 
comerciale încalcă libertatea 
şi voinţa părţilor şi a 
normelor dreptului 
comercial. 
Este redundat în condiţiile 
introducerii dispoziţiilor art.9 
pentru nerespectarea 
obligaţiilor asumate de părţi, 
aşadar şi a obligaţiei la plată.  
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13.  
 
Art.11. -  

(2) Constatarea 
contravenţiei şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzută la 
alin.(1) se fac de către: 

a) organele de control 
abilitate ale Ministerului 
Finanţelor Publice, pentru 
cele prevăzute la art. 5 şi 
art. 13 alin (2); 

b) organele de control 
abilitate ale Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, pentru cele 
prevăzute la art. 3, 4,  6 şi 
art.7 alin.(1) şi (3), art. 8, 
10  şi art. 13 alin (2). 
 

Text Legea nr.321/2009 

 11. La articolul 11, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
       „(2) Constatarea 
contravenţiei în sfera 
comercială şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la alin.(1) 
se fac de către organele de 
control abilitate ale Ministerului 
Finanţelor Publice.” 
 
 
 
 Deputat Independent – Valeriu 
Steriu   
Deputat PSD+PC – Gheorghe 
Antochi 

 
 
 
Pentru corectitudinea 
redactării. 

14. 6. La articolul 13, 
alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 

 
„(2) Pentru a verifica 

desfăşurarea relaţiilor 
comerciale dintre comerciant 
şi furnizor, reprezentanţii 
Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor şi 
cei ai Ministerului Finanţelor 
Publice solicită toate 
documentele care stau la 
baza desfăşurării acestor 
relaţii comerciale.”  

6. La articolul 13, 
alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 

 
„(2) Pentru a verifica 

desfăşurarea relaţiilor comerciale 
dintre comerciant şi furnizor, 
reprezentanţii Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor şi 
cei ai Ministerului Finanţelor Publice 
solicită toate documentele care 
stau la baza desfăşurării acestor 
relaţii comerciale.”  
 

12. La articolul 13, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
    „(2) Pentru a verifica 
desfăşurarea relaţiilor comerciale 
dintre comerciant şi furnizor, 
reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice solicită toate 
documentele care stau la baza 
desfăşurării acestor relaţii 
comerciale.” 
 
Deputat Independent – Valeriu 
Steriu 

 
 
 
 
Verificarea relaţiilor 
comerciale, conform 
prevederilor legislaţiei în 
vigoare nu este atributul 
ANPC. 
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II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 
În urma dezbaterii, Comisiile propun respingerea următoarelor amendamente:  

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial  
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor Camera decizională  

1.   1. La articolul 2, după punctul 
15 al alineatului (2) se 
introduce un nou punct, pct.16 
cu următorul cuprins:  
16. supermarket – unitate de 
vânzare cu amănuntul, cu 
autoservire, care oferă o largă 
selecţie de produse alimentare 
sau nealimentare şi care are o 
suprafaţă de minimum 1500 mp.” 
 
 
Deputat Independent– Valeriu 
Steriu 

1.  
 
 
 
2.  
 
 

Camera Deputaţilor  

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 25 voturi pentru,  0  voturi împotrivă şi 1 abţineri. 
 
 
 
PREŞEDINTE,          SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA                  Vasile MOCANU     

   
 
  
 
 
                Consilier Anton Păştinaru  
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