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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România
Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu
Nr. înreg. A/USR/294/25.06.2020
Către: Guvernul României,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Domnului Ministru Nechita-Adrian Oros
De la: Nicolae Daniel Popescu
Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora
ÎNTREBARE
Obiectul întrebării: Stadiul propunerii de unificare a APIA și AFIR.
Stimate domnule ministru,
Având în vedere declarațiile1 pe care le-ați făcut recent, inclusiv cele de la audierea2
dumneavoastră din 19.02.2020 din Comisiile reunite de agricultură din Parlament, dar și
recomandarea Comisiei Europene pentru crearea unei singure entități care să comaseze
prerogativele și activitățile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cu cele ale
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR),
Luând în considerare și faptul că reformarea celor două agenții de plăți este asumată și
în programul de guvernare al Guvernului astfel încât ele să fie mult mai eficiente, iar absorbția
de fonduri europene să fie mult mai bună, mai ales în cazul AFIR, condiționat de faptul ca plățile
către beneficiari să nu fie afectate,
Vă rog să îmi comunicați următoarele informații:
1. Cum apreciați oportunitatea și evoluția creării unei singure entități care să
comaseze prerogativele și activitățile atât a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) cât și a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)?
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2. Care este calendarul avut în vedere pentru această acțiune și care considerați că
sunt principalele piedici ce pot afecta fuziunea APIA și AFIR?
Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor art.198
al Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.
Cu deosebită considerație,

Nicolae Daniel Popescu
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