GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific
acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. Hotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific
acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
„Perioada de depunere a cererilor este 1 iulie – 15 august a anului pentru care se face
solicitarea ajutorului specific.
2. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:
„c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie menţinut
în exploataţie pe o perioadă de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor, denumită perioadă
de retenţie.”
3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9.(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează un control la faţa
locului la minimum 10% din totalul beneficiarilor care au depus cerere pentru ajutor specific,
pentru un efectiv de minimum 5% din numărul de animale solicitate.
(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează şi un
supracontrol la faţa locului la minimum 1% din totalul beneficiarilor care au făcut obiectul
controlului la faţa locului în conformitate cu prevederile alin.(1).
(3) Controlul la faţa locului se efectuează până la data limită a perioadei de
retenţie a fiecărui an, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură.
(4) Verificarea menţinerii vacilor de lapte pentru care se solicită ajutor specific
anual în exploataţia declarată în cerere pe toată perioada de retenţie se efectuează prin controale
la faţa locului şi controale administrative, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(5) Pentru fiecare control efectuat la faţa locului se întocmeşte un raport de
control, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură.
(6) În cazul în care, între data depunerii cererii şi data finalizării controlului la faţa
locului, au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile
lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului
judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului
Bucureşti, anexând documentele justificative.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

NOTĂ FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de
ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)

1. Descrierea
situaţiei actuale

2. Schimbări
preconizate

3. Alte
informaţii(**)

Prin Hotărârea Guvernului nr. 755/2010, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.543 din data de 3 august 2010, s-a stabilit schema de ajutor
specific acordat producătorilor de lapte din zonele defavorizate,
conform
prevederilor art. 68 alin.(1) lit.b din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului 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 Regulamentului (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr.
247/2006, (CE) nr. 378/2007 (CE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1782/2003.
Având în vedere recomandările făcute de reprezentanţii DG AGRI din cadrul
Comisiei Europene cu ocazia şedinţei de închidere a misiunii de audit pentru schema
privind ajutorul specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele
defavorizate, desfăşurată la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în
perioada 19 - 23 septembrie 2011, prin prezentul proiect se propun următoarele
modificări:
- stabilirea unei perioade de depunere cu date de început şi sfârşit, respectiv 1
iulie – 15 august a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific;
- reglementarea perioadei de retenţie de 6 luni, în care efectivul de vaci de lapte
pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie menţinut în exploataţie;
- stabilirea procentelor din totalul beneficiarilor care au depus cerere pentru
efectuarea controlului şi supracontrolului la faţa locului;
- reglementarea verificării menţinerii animalelor în exploataţia declarată în cerere
pe toată perioada de retenţie, prin controale la faţa locului şi controale
administrative, conform manualelor de proceduri elaborate de Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură.
Nu este cazul

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
2. Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului ajutoarelor
de stat

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

3.

Impactul asupra mediului de afaceri

4.

Impactul social

Nu este cazul

5.

Impactul asupra mediului(***)

Nu este cazul

6.Impactul asupra drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului

Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei
europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor aditionale la
aceasta, ratificate de România, precum si cu jurisprudenta Curtii
Europene a Drepturilor Omului.

7. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani)
Nu este cazul
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
La data intrării în vigoare a prezentului proiect de hotărâre a
a) acte normative în vigoare ce vor fi
Guvernului, Hotărârea Guvernului nr.755/2010 se modifică
modificate sau abrogate, ca urmare a
în mod corespunzător.
intrării în vigoare a proiectului de act
normetiv;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate
în vederea implementării noilor dispoziţii
2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
Elaborarea prezentului proiect de act normativ pentru
completarea aplicării prevederilor art. 68 alin.(1) lit.b din
Regulamentul (CE) nr. 73/19.01.2009 al Consiliului 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
3. Măsuri normative necesare aplicării
agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de
directe a actelor normative comunitare
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, creează
posibilitatea acordării de ajutoare specifice agricultorilor
pentru a le compensa dezavantajele specifice care îi
afectează, în regiunile vulnerabile din punct de vedere
economic şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor
agricole ecologice
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene

Nu este cazul

5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg
aranjamente
6. Alte informaţii

Nu este cazul.
Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1.
Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme

Proiectul de act normativ a fost
elaborat de reprezentanţi ai Ministerului

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
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
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind consiliile interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
împreună cu specialişti ai Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi
reprezentanţi ai crescătorilor de vaci de
lapte.
Nu este cazul

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Seciunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implemantarea proiectului de act
normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act normativ

2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum
şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor
sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii

- Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia
publică, prin afişare pe site-ul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
- Acţiunea de informare a societăţii civile se face
prin intermediul site-ului Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de
act normativ de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Proiectul de act normativ se va pune în aplicare de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Nu este cazul.

În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem
spre aprobare.
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