GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a
fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în
agricultură
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a
Comunităţii Europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul
Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia,
Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru,
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica
Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica
Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea
Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie
2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
Având în vedere:
- 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,
- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind
finanţarea politicii agricole comune,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului
de stat pe anul 2013 nr.5/2013.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 (1) În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul
schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European
de garantare Agricolă – FEGA şi a măsurilor de piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de intervenţie pe
piaţă, se alocă temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la finele anului 2013, suma de
5.550.000 mii lei, din vărsămintele obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al
Trezoreriei Statului.
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(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din vărsăminte din privatizare
înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate vor fi rambursate Ministerului
Finanţelor Publice în euro din sumele restituite cu această destinaţie de către Uniunea Europeană, până la
data de 30 decembrie 2013.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării cheltuielilor
aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea Fondului european de garantare
agricolă (F.E.G.A.), a ajutoarelor specifice şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de
intervenţie în piaţă, pentru anii agricoli 2012 şi 2013, inclusiv avansul reprezentând până la 50% din suma
ce se va aproba a se acorda beneficiarilor schemei de plată directă unică pe suprafaţă, finanţată din
F.E.G.A., aferentă anului agricol 2013, pentru care se vor finaliza verificările condiţiilor de eligibilitate,
potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (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.
(4) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează doar cheltuielile eligibile aferente măsurilor de
piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă, a ajutoarelor specifice, precum şi cele aferente
schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea F.E.G.A., respectiv:
a) schema de plată directă unică pe suprafaţă;
b) schema de plată separată pentru zahăr.
Art. 2 Ministerul Finanţelor Publice virează sumele solicitate de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, eşalonat, până la concurenţa sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), într-un cont de
disponibilităţi distinct, deschis în numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se virează în termen de 5
zile lucrătoare de la data formulării cererii de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 3 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează într-un cont distinct, deschis la
Trezoreria Statului, pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), sumele primite
potrivit prevederilor art. 2.
(2) Decontarea plăţilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăţi directe, a ajutoarelor
specifice şi măsurilor de piaţă, exclusiv măsurilor de intervenţie pe piaţă, se efectuează de către A.P.I.A.
prin virament în contul beneficiarului până la data de 30 decembrie 2013.
(3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură sunt
persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) şi art. 11 alin. (3) 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.
(4) A.P.I.A. va restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data
de 2 decembrie 2013, urmând ca acesta să le restituie la rândul său Ministerului Finanţelor Publice până în
data de 30 decembrie 2013.
Art. 4 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare
de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană să reconstituie vărsămintele din privatizare înregistrate
în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la nivelul sumei acordate conform art. 1 alin. (1).
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(2) Reîntregirea vărsămintelor din privatizare utilizate se va efectua de către Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, prin transferarea echivalentului în euro, determinat pe baza cursului Băncii Naţionale
a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută, din contul analitic denominat în euro
"Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii comune de pescuit",
deschis la Banca Naţională a României pe numele său, în contul Ministerului Finanţelor Publice
"Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/euro", deschis la Banca Naţională a României.
(3)Sumele în euro încasate de Ministerul Finanţelor Publice de la Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale conform alin. (2) se înregistrează ca vărsăminte din privatizare în valută, la cursul Băncii
Naţionale a României valabil la data efectuării operaţiunii de transfer valutar prevăzute la alin. (2). Pe baza
aceluiaşi curs valutar, Ministerul Finanţelor Publice stinge obligaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale de restituire a sumei alocate din vărsăminte din privatizare în lei.
(4) În cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe
seama vărsămintelor din privatizare sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 lit. e), f),
g) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la
bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii
comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul
pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european
de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea vărsămintelor
obţinute din privatizare până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 5 În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, se aprobă normele
metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM MINISTRU,
Victor Viorel PONTA
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre de Guvern privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru
stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor
de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

11 Legislaţia
comunitară

România a optat pentru schema simplificată de plată unică pe suprafaţă pe o
perioada de 3 ani, cu posibilitatea de a prelungi această perioadă încă 2 ani, cu
acordul Comisiei Europene.
Prin 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 si pentru modificarea articolului 2
al Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, au fost stabilite schemele de plăţi directe care se aplică începând cu
anul 2007, categoriile de beneficiari ai acestor scheme de plăţi, precum şi
condiţiile generale de eligibilitate pentru acordarea plăţilor.
Prin Legea nr.5/2013 a bugetului de stat pe 2013 ,potrivit art.25, s-a prevăzut în
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08
"Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare", titlul "Proiecte cu finanţare
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din
Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei nr.
3/22/11, suma de 5.550.000 mii lei destinată prefinanţării cheltuielilor aferente
schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică
pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr,ajutoarele specifice, precum
şi a măsurilor de piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă,
sumă ce se alocă temporar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul
curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice.
Având în vedere necesitatea urgentă a asigurării fondurilor aferente aplicării
schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, care se acordă producătorilor agricoli,
pentru anul agricol 2012 şi a decontării cheltuielilor pentru ajutoare specifice şi
implementarea măsurilor şi schemelor de piaţă, exclusiv măsurile de intervenţie
pe piaţă, precum şi posibilitatea alocării sumelor în cauză din vărsăminte din
privatizare, înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului, a fost iniţiat
prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului.
Regulamentul (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
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2. Schimbări
preconizate

3. Alte
informaţii

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
Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr.1290/2005 privind
finanţarea politicii agricole comune
Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr.1698/2005
Din sumele alocate din vărsăminte din privatizare se vor deconta, atât
cheltuielile aferente aplicării schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, ajutoarelor
specifice, cât şi cele aferente măsurilor şi schemelor de piaţă, exclusiv măsurile
de intervenţie pe piaţă, pentru anii 2012 – 2013.
Promovarea prezentului act normativ va avea drept consecinţe următoarele:
- asigurarea operativă a fondurilor necesare prefinanţării cheltuielilor generate
de plăţile directe pentru anul agricol 2013 producătorilor agricoli din sectorul
vegetal,
- efectuarea plăţilor către beneficiari, cu efecte asupra gradului de asigurare a
acestora cu resursele financiare pentru desfăşurarea activităţilor din agricultură
Nu este cazul

Secţiunea 3 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul
macroeconomic
11 Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniul ajutoarelor de
stat
2. Impactul asupra
mediului de afaceri
3. Impactul social

4. Impactul asupra
mediului

Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ va
permite beneficiarilor plăţilor să-şi elaboreze propriul plan de afaceri
şi program de dezvoltare pe termen scurt şi mediu, adaptate cerinţelor
pieţei, în condiţiile evaluării nivelului sumelor ce urmează să le
primească conform schemelor de plată.
Nu este cazul

Sunt create oportunităţi de creştere atât a fluxului comercial al
resurselor materiale necesare fermierilor, cât şi a fluxului de capital
angajat de mediul bancar pentru finanţarea activităţilor agricole
Grupurile ţintă avute în vedere sunt producătorii agricoli persoane
fizice sau persoane juridice, care exploatează terenurile agricole
pentru care solicită plăţile.
Fermierii români care solicită plăţi directe în cadrul schemelor de
plăţi pe suprafaţă trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de
mediu, reglementate prin lege, care privesc standarde pentru evitarea
eroziunii solului, standarde pentru menţinerea structurii solului şi
standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti
permanente
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5. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat
Sumele cuprinse în prezentul proiect de act normativ necesare a fi alocate temporar din
vărsămintele din privatizare, înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului, pentru efectuarea
plăţilor reprezentând prefinanţarea cheltuielilor aferente schemelor de plată directă implicate în
derularea Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA), a ajutoarelor specifice şi a
măsurilor de piaţă, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă, sunt în cuantum de 5.550.000 mii lei şi
au fost aprobate prin Legea nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013.
Secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor Proiectul de act normativ nu se
referă la acest subiect
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 - Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19
ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru
act normativ cu legislaţia
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul
comunitară în cazul proiectelor
politicii agricole comune şi de instituire a anumitor
ce
transpun
prevederi
sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a
comunitare
regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006,
(CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1.782/2003,
- Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE)
nr.1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune
- Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE)
nr.1698/2005
3. Măsuri normative necesare Prezentul proiect reglementează sursa de finanţare a
aplicării directe a actelor cheltuielilor aferente schemelor de plată directă implicate în
derularea Fondul European pentru Garantare în Agricultură
normative comunitare
(FEGA), a ajutoarelor specifice şi a măsurilor de piaţă,
respectiv, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă, din
vărsămintele din privatizare, înregistrate în contul curent al
Trezoreriei Statului.
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 Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la
documente internaţionale din Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005
care decurg angajamente
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6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

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

Proiectul de act normativ nu se
referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se
referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se
referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se
referă la acest subiect

Proiectul de act normativ se
avizează de către Consiliul
Legislativ

Nu este cazul

Secţiunea 7 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului
de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ s-a afişat pe
site-ul M.A.D.R.
necesitatea elaborării proiectului de act normativ
2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul Proiectul de act normativ nu se referă la
impact asupra mediului în urma implementării acest subiect
proiectului de act normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Nu este cazul
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Secţiunea 8 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

Instituţia
publică
responsabilă
cu
implementarea măsurilor cuprinse în proiectul
de act normativ este Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură.
Nu este cazul

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind
reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a
fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de
piaţă în agricultură, pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Daniel CONSTANTIN

AVIZĂM FAVORABIL
VICE PRIM – MINISTRU
MINISTRUL FINANŢELOR
PUBLICE

MINISTRUL JUSTIŢIEI

Daniel CHIŢOIU

Mona PIVNICERU

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE
Eugen Orlando TEODOROVICI
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