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Obiectul întrebării scrise: Program național pentru despăgubirea fermierilor afectați de secetă

Stimate domnule ministru,
Cu siguranță agricultura este un domeniu care se desfășoară, spre deosebire de alte ramuri
ale economiei, în condiții de risc și incertitudine, ca urmare a influențelor factorilor naturali care
pot provoca daune considerabile pentru producătorii agricoli și implicit pentru securitatea
alimentară a României. Pierderile financiare cu care se confruntă producătorii agricoli,
îngreunează reluarea procesului de producție, determinând dificultăți în rambursarea creditelor
acestora și ducând, în unele cazuri, la pierderea totală a culturilor și, ca o consecință, la faliment.
România se confruntă, din nou, cu o gravă secetă pedologică, care s-a extins pe
suprafețe din ce în ce mai mari, în toată țara, și care are un impact major asupra agriculturii.
Acest fenomen s-a agravat începând cu luna ianuarie 2020, perioadă în care, conform
Administrației Naționale de Meteorologie, precipitațiile s-au redus drastic, facilitând apariția
secetei pedologice extreme sau puternice pe o suprafață de aproximativ 40% din teritoriul
României.

Conform datelor furnizate de Ministerul pe care îl conduceți, această secetă pedologică a
afectat 2,9 milioane de hectare de grâu, secară, triticale, orz, orzoaică și rapiță, iar situația nu
pare a se îmbunătăți.
Suntem informați constant de agricultori din estul și sudul țării cu privire la daunele pe
care acest fenomen nefast le produce în culturile lor, iar fără un plan bine pus la punct și
implementat de urgență de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, majoritatea
culturilor se vor pierde, fermierii își vor opri producțiile din lipsa resurselor financiare, fără a
putea relua ciclul de producție, iar România se va vedea nevoită să importe alimente. În cele mai
multe cazuri, efectele negative ale secetei nu pot fi preîntâmpinate sau oprite de către agricultori,
așadar fiind nevoie de acțiuni precise întreprinse cât mai rapid de autorități pentru prevenirea și
ajutorarea agricultorilor.
Având în vedere toate aceste aspecte, stimate Domnule Ministru vă rog să-mi precizați
următoarele lucruri:
- Dacă ministerul pe care îl conduceți are în vedere un plan național privind prevenirea și
combaterea efectelor fenomenelor meteorologice, în special al secetei, cu efectele ei nefaste
asupra agricultorilor?
- Ce măsuri exacte sunt luate pentru ajutorarea agricultorilor care se confruntă cu pierderi
masive ale culturilor?
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ia în calcul simplificarea metodelor prin
care agricultorii afectați de fenomenele meteorologice să poată accesa fonduri naționale sau
europene?
În conformitate cu dispozițiile art. 197 alin. 2 din Regulamentul comun al Camerei
Deputaților şi Senatului, doresc un răspuns formulat atât verbal, cât și în scris.

