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Legea privind stabilirea unor măsuri de organizare și de funcționare a piețelor volante în orașe, destinate comercializării 

produselor agricole și alimentare (Bp. 444/2022). 

 

Propuneri cu privire la modificarea/completarea prezentul proiect de lege 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

Art 1. Prezenta lege reglementează 
organizarea şi funcţionarea pieţelor 
volante în oraşe şi municipii în 
vederea comercializării produselor 
agricole şi alimentare, a produselor 
de uz gospodăresc, tradiţionale şi bio 
pentru ca producătorii să fie în relaţii 
comerciale directe cu 
consumatorii. Organizarea şi 
funcţionarea pieţelor volante se face 
în condiţiile prezentei legi.. 

Art.1 

 
 
 Prezenta lege reglementează organizarea 
şi funcţionarea pieţelor volante în sate 
comune, oraşe şi municipii, în vederea 
comercializării produselor agricole  şi 
alimentare , a produselor apicole, 
produselor horticole, a plantelor medicale, 
a produselor de uz gospodăresc , 
produselor  meșteșugărești, tradiţionale şi 
bio pentru ca producătorii să fie în relaţii 
comerciale directe cu consumatorii. 
Organizarea şi funcţionarea pieţelor 
volante se face în condiţiile prezentei 
legi.. 

Prin reglementările actuale  consiliul 
județean vrea să vină în sprijinul  
producătorilor localnici atît din sate, 
comune cît și din orașe. 
Să asigure atât  micilor producători  cât  și 
micilor intreprinderi de producție 
oportunități de  vănzare a produselor 
locale, tradiționale și meșteșugărești. 
Să asigure producătorilor de flori cultivate 

pe câmpurile locale și în solare ar trebui să 

li se ofere oportunități de vânzare, 

deoarece și  ei fac parte  din agricultura 

internă și autohtonă. 

 

Art. 6 (2) în spaţiile identificate vor 
funcţiona pieţe volante pentru 
comercializarea produselor de 
către asociaţiile de producători şi de 
producătorii agricoli individuali, fiind 
interzisă prezenţa 
comercianţilor intermediari. 
 

Art. 6 (2) în spaţiile identificate vor 
funcţiona pieţe volante pentru 
comercializarea produselor de către 
asociaţiile de producători şi de producători 
agricoli individuali,persoanelor juridice-
proprii producători (sc,srl)  fiind interzisă 
prezenţa 
comercianţilor intermediari. 

 

 

 
 
 
Consiliul Județean trebuie să reflecteze 
asupra situația  producătorilor  care își 
prelucrează produsele lor și nu are  
posibilități de valorificarea acestora în 
magazine locale 

Art. 9 (4) Administratorul pieţei 
stabileşte tarifele maximale pentru 
serviciile prestate, cu respectarea 
prevederilor legale, în baza 
dispoziţiilor art. 15 din H.G. 
348/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Tariful 
perceput producătorului pentru o zi 
de vânzare în piaţa volantă 
variază între 50 - 100 de lei pe zi, în 

Art. 9 (4) Administratorul pieţei stabileşte 
tarifele maximale pentru serviciile 
prestate, cu respectarea prevederilor 
legale, în baza dispoziţiilor art. 15 din 
H.G. 348/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Tariful perceput 
producătorului pentru o zi de vânzare în 
piaţa volantă 
variază  stabilit în funcție de suprafață 
ocupată , limita de tarif    50 - 100 de lei 

Consiliul Județean Harghita vrea să 
minimalizeze eventualele abuzuri în 
acordarea tarifelor stabilite. 
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funcţie de suprafaţă necesară. 
 

pe zi, în funcţie de suprafaţă necesară 
 

 


