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ORDIN nr. 225 din 9 octombrie 2012
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea
modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru
acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
Văzând Referatul de aprobare nr. 69.336/04/10/2012 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,
având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu
anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările
ulterioare,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire
a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi
de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a
condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale
directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi
zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Forma asociativă legal constituită trebuie să deţină acceptul fiecărui membru pentru a solicita aceste plăţi
în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statutul asociaţiei şi să îşi asume responsabilitatea asupra cerinţelor
care condiţionează plăţile."
2.La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Documentele prevăzute la art. 4 şi 5 se încheie până la data depunerii cererii de plată şi/sau a modificării
acesteia, în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi sunt valabile până la data de 1 decembrie a anului de cerere, în conformitate cu
prevederile art. 29 alin. (2) din acelaşi regulament."
3.La articolul 10 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:
"g) producătorul agricol/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al
A.P.I.A., după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declaraţia de livrare a tutunului livrat,
care trebuie să conţină viza reprezentantului desemnat al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, pentru atestarea calităţii tutunului livrat; lipsa vizei pe declaraţia de livrare determină
neeligibilitate la plată pentru pachetul PNDC 4-tutun."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 703 din data de 12 octombrie 2012

