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  Parlamentul României adopta prezenta lege. 
 
    ARTICOL UNIC 
  Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124 din 21 
decembrie 2006  privind stocurile excedentare de zahãr, produse 
zaharoase şi alte produse agroalimentare, publicatã în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.051 din 29 decembrie 2006, 
cu urmãtoarele modificãri şi completãri: 
  1. La articolul 3, litera c) a alineatului (1) se modifica şi 
va avea urmãtorul cuprins: 
  "c) peste doua tone de fructoza, 
  au obligaţia sa transmitã pana la data de 27 iulie 2007 
inclusiv, pe suport hârtie şi electronic, prin e-mail sau 
discheta, sucursalei Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru 
Agricultura, denumita în continuare A.P.I.A., din 
judeţul/municipiul Bucureşti în a carei raza teritorialã isi au 
domiciliul fiscal declaraţii privind situaţia stocurilor de 
zahãr, izoglucoza şi fructoza." 
  2. La articolul 3, alineatul (2) se abroga. 
  3. La articolul 4, litera e) a alineatului (4) se modifica şi 
va avea urmãtorul cuprins: 
  "e) fuzionãrii, divizãrii, achiziţiei de societãţi sau 
infiintarii de noi societãţi, ca urmare a acestor operaţiuni." 
  4. La articolul 4, dupã alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins: 
  "(5) În cazul în care operatorii economici considera ca este 
necesarã oferirea unor explicaţii suplimentare privind situaţia 
stocurilor la data de 1 ianuarie 2007, acestea vor fi anexate în 
forma scrisã la declaraţia privind situaţia stocurilor." 
  5. La articolul 5, partea introductivã a alineatului (1) se 
modifica şi va avea urmãtorul cuprins: 
  "Art. 5. - (1) Stocul excedentar de zahãr, izoglucoza şi 
fructoza reprezintã cantitatea detinuta la 1 ianuarie 2007 care, 
dupã deducerea cantitãţilor prevãzute la art. 4 alin. (4) şi a 
celor care pot rezulta prin aplicarea prevederilor art. 4 alin. 
(5), depãşeşte cu mai mult de 10%:". 
  6. La articolul 8, alineatul (5) se modifica şi va avea 
urmãtorul cuprins: 
  "(5) Pana la data de 28 septembrie 2007 inclusiv, sucursala 
A.P.I.A. are obligaţia de a transmite operatorilor economici 



prevãzuţi la alin. (2), prin posta, cu confirmare de primire, 
deciziile privind cantitatea excedentarã şi valoarea garanţiei de 
eliminare de pe piata." 
  7. La articolul 10, alineatul (5) se modifica şi va avea 
urmãtorul cuprins: 
  "(5) Garanţia bancarã este valabilã pana la data de 31 august 
2008 inclusiv, iar restituirea acesteia se va face în termen de 
30 de zile de la data furnizarii documentelor doveditoare privind 
eliminarea de pe piata, conform art. 15 şi 16, corespunzãtor 
proportiei în care cantitãţile excedentare de zahãr, izoglucoza 
sau fructoza au fost eliminate, iar diferenţa se constituie venit 
la bugetul de stat." 
  8. La articolul 19, alineatul (1) se modifica şi va avea 
urmãtorul cuprins: 
  "Art. 19. - (1) Operatorii economici au obligaţia sa transmitã, 
pana la data de 27 iulie 2007 inclusiv, pe suport hârtie şi 
electronic, prin e-mail sau discheta, sucursalei A.P.I.A. din 
judeţul/municipiul Bucureşti în a carei raza teritorialã isi au 
domiciliul fiscal declaraţii privind situaţia stocurilor de 
produse agroalimentare prevãzute în anexa." 
  9. La articolul 20, litera e) a alineatului (2) se modifica şi 
va avea urmãtorul cuprins: 
  "e) fuzionãrii, divizãrii, achiziţiei de societãţi sau 
infiintarii de noi societãţi, ca urmare a acestor operaţiuni." 
  10. La articolul 20, litera b) a alineatului (3) se modifica şi 
va avea urmãtorul cuprins: 
  "b) cantitãţile transportate în afarã teritoriului vamal al 
Uniunii Europene în perioada scursa de la 1 ianuarie 2007 pana la 
data transmiterii declaraţiei, dar nu mai târziu de 27 iulie 
2007, fãrã a beneficia de prime de export, restitutii la export 
sau alta forma de sprijin al exporturilor de produse 
agroalimentare, prevãzutã de legislaţia comunitara în vigoare în 
perioada respectiva." 
  11. La articolul 20, dupã alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins: 
  "(4) În cazul în care operatorii economici considera ca este 
necesarã oferirea unor explicaţii suplimentare privind situaţia 
stocurilor la data de 1 ianuarie 2007, acestea vor fi anexate în 
forma scrisã la declaraţia privind situaţia stocurilor." 
  12. Articolul 22 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: 
  "Art. 22. - Stocul excedentar de produse agroalimentare 
reprezintã cantitatea detinuta în stoc la data de 1 ianuarie 2007 
care depãşeşte cu mai mult de 10% nivelul mediu al stocului, dupã 
deducerea cantitãţilor prevãzute la art. 20 alin. (2) şi (3), 
precum şi a celor care pot rezulta prin aplicarea prevederilor 
alin. (4) al aceluiaşi articol." 
  13. La articolul 25, alineatul (2) se modifica şi va avea 
urmãtorul cuprins: 
  "(2) Pana la data de 28 septembrie 2007 inclusiv, sucursalele 
A.P.I.A. au obligaţia de a transmite operatorilor economici 
prevãzuţi la art. 23 alin. (1), prin posta, cu confirmare de 
primire, deciziile de stabilire a cantitãţii excedentare şi a 



sumei de plata pentru stocurile excedentare aferente." 
 
  Aceasta lege a fost adoptatã de Parlamentul României, în 
condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 
şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã. 
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