GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea activităţii aferente anului 2009 pentru care se acordă sprijin
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului
financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Sentinţei
nr.180/F/10.11.2010 a Curţii de Apel Braşov – Secţia de Contencios Administrativ şi
Fiscal,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.1 - Se aprobă activitatea aferentă anului 2009 pentru care se acordă sprijin
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul sprijinului şi suma totală
alocată acestei activităţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 - Beneficiază de sprijin financiar producătorii agricoli care au depus cereri
şi documentaţii la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, în conformitate cu prevederile anexei A la Ordinul ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice
privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal,
zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum
şi condiţiile de eligibilitate, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 - Resursele financiare necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri, se
asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2012.
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Anexă

ACTIVITATEA
pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal,
a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate acestei activităţi

Denumirea activităţii
Susţinerea producţiei marfă la
cultura de sfeclă de zahăr

Cuantumul sprijinului
(lei/tonă)

Suma totală alocată
(mii lei)

30,00

19.700,00

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru aprobarea activităţii aferente anului 2009 pentru care se acordă sprijin
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar şi a
sumei totale alocate acestei activităţi
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
Prin Sentinţa civilă nr.180/F a Curţii de Apel Braşov,
1. Descrierea situaţiei actuale
Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, pronunţată în
şedinţa publică de la 10 noiembrie 2011 în Dosarul
nr.569/64/2010, pe care o anexăm în copie, se admite
acţiunea formulată de Federaţia Cultivatorilor de Sfeclă de
Zahăr din România, cu sediul în Braşov, str. Fundăturii
nr.2, jud. Braşov, şi se dispune obligarea Guvernului
României la adoptarea unei hotărâri de Guvern în temeiul
dispoziţiilor art.16 din OUG nr.123/2006, prin care să se
aprobe activitatea prevăzută de lit.b pct.2 din Anexa 2 la
OUG nr.123/2006, din anul 2009, pentru care se acordă
sprijin financiar beneficiarilor prevăzuţi la art.6 din OUG
nr.123/2006, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cuantumul sprijinului
fiind de 30 lei/tonă şi suma totală de 19700 mii lei alocată
acestei activităţi.
Împotriva sentinţei civile sus-menţionate, a fost formulat
recurs atât de Guvernul României, cât şi de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Prin Decizia nr.4263 din 22.09.2011, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a respins ambele recursuri, menţinând
dispoziţiile sentinţei civile nr.180/F/10.11.2010 pronunţate
de Curtea de Apel Braşov.
În considerarea prevederilor art.24 din Legea nr.554/2004
a contenciosului administrativ, Secretariatul General al
Guvernului apreciază că este necesar ca Guvernul
României să pună în aplicare dispoziţiile sentinţei civile
nr.180/F/10.11.2010, prin iniţieirea de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a proiectului de hotărâre
de Guvern în cauză.
Proiectul de act normativ pune în executare sentinţa civilă
2. Schimbări preconizate
irevocabilă nr.180/F a Curţii de Apel Braşov, Secţia
Contencios Administrativ şi Fiscal, pronunţată în şedinţa
publică de la 10 noiembrie 2011 în Dosarul nr.569/64/2010
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea 3 Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Nu este cazul
1. Impactul macroeconomic
1
Nu este cazul
1 . Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de Nu este cazul
afaceri
Producătorii agricoli care au cultivat sfeclă de zahăr în
3. Impactul social
anul 2009 şi au valorificat producţia obţinută, în condiţiile
legii

Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul
5. Alte informaţii
Secţiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat
Resursele financiare necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri, sunt de 19.700,00 mii lei
şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2012.
Secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce
vor fi modificate sau abrogate,
ca urmare a intrării în vigoare
a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a
fi elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii.
2. Conformitatea proiectului de Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi
comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor
normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din
care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor
6. Alte informaţii
Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale
protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România,
precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului
Secţiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
Nu este cazul
1. Informaţii privind procesul
de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate
Nu este cazul
2.Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a
modului în care
activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul
proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale

acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind procedura
de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale
permanente
Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare
5. Informaţii privind avizarea
Consiliului Legislativ
de către:
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea 7 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
1. Informarea societăţii civile
fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003
cu privire la necesitatea
privind transparenţa decizională.
elaborării proiectului de act
Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-ul
normativ
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale,
www.madr.ro.
2.Informarea societăţii civile cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de
act normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea 8 Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în Instituţia publică responsabilă cu implementarea măsurilor
aplicare a proiectului de act cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul
normativ de către autorităţile Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile pentru
administraţiei publice centrale agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
şi /sau locale – înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competenţelor
instituţiilor
existente
Nu este cazul
2. Alte informaţii

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre pentru aprobarea activităţii
aferente anului 2009 pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul
vegetal, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi, pe care îl
supunem spre adoptare.
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