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P A R L A M E N T U L     R O M Â N I E I 

C A M E R A   D E P U T A Ț I L O R 

 

 

 

Î N T R E B A R E 

 

 

Adresată: Domnului  ADRIAN-IONUȚ CHESNOIU, Ministrul Agriculturii 

De către: ANDREI-IULIAN DRANCĂ, deputat USR PLUS 

Grupul parlamentar: USR PLUS 

Subiectul întrebării: Sumele plătite cu titlu de despăgubiri pentru seceta pedologică 

 

 

Stimate domnule ministru,  

Anual, țara noastră traversează perioade secetoase, care produc pagube 

importante fermierilor din România. De multe ori, în lipsa unor despăgubiri, aceștia ajung 

în situația de a fi în imposibilitatea de a plăti salariile, furnizorii de inputuri, taxele către 

bugetul de stat, precum și de a înființa noi culturi. Deopotrivă, sumele plătite de statul 

român sunt de ordinul sutelor de mii de lei, punând o presiune uriașă pe bugetul de stat; 

însă, în condițiile în care majoritatea fermierilor nu încheie asigurări de secetă, ajutorul 

acordat de la bugetul de stat este absolut necesar pentru a garanta siguranța alimentară 

a României, acoperind parţial, pierderile suferite de fermieri și fiind absolut necesare 

pentru continuarea ciclului de producţie. 

Procedura acordării unor despăgubiri este una anevoioasă, fiind stabilită atât prin 

legislația internă cât și prin legislația europeană. Conform legislației europene, 

agricultorii nu au voie să primească ajutoare din partea statului de origine a fermei fără 

aprobarea Comisiei Europene. De multe ori, pentru plata acestor sume este necesară 

rectificarea bugetară, aspect care, împreună cu aprobarea Comisiei Europene, conduce la 

întârzieri de plată ce au efecte nefaste asupra fermierilor români.  
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Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, a prevăzut în cadrul 

submăsurii 17.1, o finanțare de 70% din valoarea primei de asigurare a culturilor, 

încercând încurajarea fermierilor să-şi asigure culturile împotriva fenomenele climatice 

nefavorabile, inclusiv seceta. De asemenea, alte fenomene climatice nefavorabile 

acoperite de submăsură erau: arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, 

de iarnă sau târziu de primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, 

furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. Această submăsură a fost în vigoare și în anul 2021 

și va putea fi accesată și în anul 2022.  

Având în vedere cele expuse anterior, formulez următoarele întrebări:  

1. Care sunt sumele care au fost plătite drept despăgubiri de secetă în fiecare 

dintre anii 2019, 2020, 2021?  

2. Care este valoarea anuală totală a finanțării de 70% din valoarea primei de 

asigurare a culturilor în fiecare dintre anii 2019, 2020, 2021?  

3. Care a fost numărul total al fermierilor care au solicitat finanțarea de 70% din 

valoare de asigurare a culturilor în fiecare dintre anii 2019, 2020, 2021? 

4. Apreciați că Ministerul agriculturii ar putea crește valoarea finanțării primei 

de asigurare a culturilor? Care este procentul maxim până la care ar putea 

crește valoarea finanțării primei de asigurare a culturilor?  

5. Care este punctul de vedere al Ministerului agriculturii asupra instituirii unei 

asigurări obligatorii a culturilor împotriva dezastrelor naturale(inclusiv 

secetă), asigurare pe care să o finanțeze parțial în condițiile submăsurii 17.1 

invocate anterior?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.                  

                                        

Data: _______________                           

Cu aleasă considerație, 

ANDREI-IULIAN DRANCĂ 

Deputat USR PLUS în circumscripția nr.7 – Botoșani 

_________ ______________ 

14.03.2022




