GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în
sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin.(2) 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,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Articol unic. (1) Se aprobă cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul
zootehnic la specia bovine, pentru cererile depuse în anul 2010, denumită în continuare primă pe
exploataţie, în valoare unitară de 410 lei/cap bovine, în limita sumei de 569.014.000 lei, care se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe
anul 2011.
(2) Procedura de acordare a acestei prime pe exploataţie este reglementată de
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 pentru stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi termenii de referinţă pentru
aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine,
în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 667 din 29 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
Emil BOC

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în
sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
- În prezent, structura dimensională a exploataţiilor zootehnice este încă foarte
1. Descrierea
mică şi este nevoie de susţinerea activităţii de creştere a animalelor prin acordarea
situaţiei actuale
de sprijin financiar crescătorilor de animale.
- Cuantumul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic se
aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile alin.(2)
art.12 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,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043 din 29 decembrie
2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.139/2007, cu modificările
ulterioare.
- Procedura de acordare a primei la specia bovine este reglementată de Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 pentru stabilirea modului
de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi termenii de
referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în
sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în
domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 29
septembrie 2010, cu modificările ulterioare.
- Prezentul proiect se înscrie în limita plafoanelor maximale negociate cu Comisia
Europeană aferente plăţilor naţionale directe complementare pentru anul 2010, în
sectorul zootehnic, plafon ce va fi prevăzut într-o decizie a acesteia. Decizia
reprezintă o procedură formală de aprobare a sumelor deja negociate.
-Adoptarea prezentei hotărâri a Guvernului înaintea apariţiei deciziei Comisiei
Europene creează posibilitatea producătorilor agricoli de a întocmi planuri de
afaceri şi de a contracta credite necesare desfăşurării activităţilor de producţie
- Regulamentul Consiliului (CE) nr.1782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire
2. Transpunere/
a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole
creare cadru
comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de
pentru aplicare
modificare a Regulamentelor (CEE) nr.2019/93, (CE) nr.1452/2001, (CE)
legislaţie
nr.1453/2001, (CE) nr.1454/2001, (CE) nr.1868/94, (CE) nr.1251/1999, (CE)
comunitară
nr.1254/1999, (CE) nr.1673/2000, (CEE) nr.2358/71 şi (CE) nr.2529/2001, precum
şi Regulamentul Consiliului (CE) nr.1234/2007 de instituire a unei organizări
comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite
produse agricole.
- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 73/2009 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.1290/2005, (CE) nr.378/2007
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1782/2003.
- Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează sprijinul financiar aferent
3. Schimbări
preconizate
cererilor depuse în anul 2010, producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice,
care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie din specia bovine, identificate
şi înregistrate în sistemul naţional.
- Acest sprijin financiar vizează atingerea obiectivelor prioritare ale sectorului
zootehnic, acestea fiind incluse în priorităţile strategiei Ministerului Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale.
4. Alte informaţii - Prin strategia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se are în vedere
susţinerea continuă a activităţii din sectorul zootehnic, prin menţinerea resurselor
(**)
financiare alocate.
- În data de 30 septembrie 2010, Banca Centrală Europeană a stabilit rata de
schimb valutar pentru anul 2010, respectiv 4,2718 lei/Euro.
- Cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru
specia bovine, în anul 2010, este în valoare unitară de 410 lei/cap bovine şi se
acordă conform procedurii reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 215/2010, cu modificările ulterioare.
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
- Dezvoltarea sectorului zootehnic, în special al celui de bovine, în vederea
1. Impactul
creşterii cantitative şi calitative a produselor animaliere, a valorificării resurselor
macroeconomic
vegetale şi, implicit, a creşterii numărului de exploataţii viabile şi eficiente.
- Menţinerea nivelului producţiei de lapte
2. Impactul asupra
mediului
Nu este cazul
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de stat
3. Impactul asupra - Sprijinirea veniturilor crescătorilor de bovine va contribui la stabilizarea şi
înbunătăţirea situaţiei economice a acestora.
mediului de
- Îmbunătăţirea activităţii de marketing şi diversificarea gamei sortimentale a
afaceri
produselor.
4. Impactul social - Sprijinul financiar se adresează crescătorilor de bovine.
- Sprijinirea veniturilor crescătorilor de animale.
- Menţinerea exploataţiilor specializate pentru producţia laptelui de vacă.
5. Impactul asupra - Dezvoltarea sectorului de creştere a bovinelor se desfăşoară cu respectarea
măsurilor de biosecuritate, cu impact minor asupra condiţiilor de protecţie a
mediului (***)
mediului.
- Valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor
naturale, precum şi a resurselor furajere de către animalele din specia bovine.
6. 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 (pe 5 ani)
Sprijinul financiar prevăzut în proiectul de act normativ se suportă de la bugetul de stat prin bugetul
aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2011.
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce
vor fi modificate sau abrogate,
Nu este cazul
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 - Regulamentul Consiliului (CE) nr.1782/2003 din 29 septembrie
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act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi
comunitare

2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin
direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor
scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a
Regulamentelor (CEE) nr.2019/93, (CE) nr.1452/2001, (CE)
nr.1453/2001, (CE) nr.1454/2001, (CE) nr.1868/94, (CE)
nr.1251/1999, (CE) nr.1254/1999, (CE) nr.1673/2000, (CEE)
nr.2358/71 şi (CE) nr.2529/2001, precum şi Regulamentul
Consiliului (CE) nr.1234/2007 de instituire a unei organizări
comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare
la anumite produse agricole.
- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 73/2009 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.1290/2005, (CE) nr.378/2007 şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1782/2003.

3. Măsuri normative necesare
Nu este cazul
aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
documente internaţionale din
care decurg aranjamente
6. Alte informaţii
- Suma de 569.014.000 lei alocată prin prezentul proiect se
încadrează în plafonul maxim garantat României pentru plăţi
naţionale directe la specia bovine.
- Calculul acestei sume porneşte de la suma de bază garantată
României în conformitate cu anexa nr.VIII la Protocolul privind
condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea Republicii
Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană din Tratatul privind
aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană
aprobat prin Legea nr.157/2005.
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu - S-au organizat dezbateri cu reprezentanţi ai
crescătorilor de bovine şi specialişti din Ministerul
organizaţii neguvernamentale, institute de
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi
cercetare şi alte organisme implicate
Intervenţie pentru Agricultură şi Agenţia Naţională
pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.
- Au avut loc discuţii şi în cadrul Comisiei pentru
Dialog Social din Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, cu participarea reprezentanţilor
confederaţiilor sindicale şi ai patronatelor din
domeniul creşterii animalelor.
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

Ţinând cont de faptul că sprijinul financiar a fost
solicitat pentru susţinerea activităţii de creştere a
animalelor şi de eficientizare a acesteia, au fost
solicitate să participe organizaţiile reprezentative ale
crescătorilor de animale.
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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
Nu este cazul.
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 Nu este cazul.
privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
Nu este cazul.
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului
de act normativ
Au fost respectate prevederile Legii nr.
1. Informarea societăţii civile cu privire la
52/2003 privind transparenţa decizională în
necesitatea elaborării proiectului de act
administraţia publică, prin afişare pe site-ul
normativ
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Acţiunea de informare a societăţii civile se
face prin intermediul site-ului Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi prin reţeaua
sa teritorială
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
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
competentelor instituţiilor existente

2. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Nu este cazul.
Proiectul de act normativ se implementează de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi
reţeaua sa teritorială.
Prevederile proiectului de act normativ sunt
valabile şi se aplică pentru anul 2010.
Nu este cazul.
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem
spre aprobare.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTRU
Valeriu TABĂRĂ

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICE
MINISTRU
Gheorghe IALOMIŢIANU

MINISTERUL JUSTIŢIEI
MINISTRU
Cătălin Marian PREDOIU
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