PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de
despăgubiri producătorilor
ătorilor agricoli afecta
afectaţi
ţi de fenomene
meteorologice nefavorabile

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
stabileşte
te cadrul legal pentru
Art. 1. – (1) Prezenta lege stabile
instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumit
denumităă în continuarea
schemă, având ca obiectiv acordarea de desp
despăgubiri
gubiri produc
producătorilor
agricoli afectaţii de fenomene meteorologic
meteorologice nefavorabile.
(2) Prezenta schem
schemă respectă prevederile din cadrul sec
secțiunii
1.2.1.2, Cap. 1, partea a II
II-a din Orientările
rile Uniunii Europene privind
ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier șii în zonele rurale pentru
perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014,
2014 denumite în continuare Orientările
Orientă
UE.
(3) Schema se aplic
aplică pe întreg teritoriul României.
(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
rii Rurale prin direcţiile
direc
judeţene
ene agricole, denumite în continuare DAJ,, reprezintă autoritatea
competentă responsabilă cu implementarea schemei.
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(5) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos se definesc
după cum urmează:
a) schemă – orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de
măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare
financiare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod
general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate
ajutoare financiare, care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau
mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și pentru
valoare nedefinită;
b) producția agricolă primară – producția de produse ale
solului și ale creșterii animalelor, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările
ulterioare, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii
produselor respective;
c) fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei
calamități naturale – condițiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi:
secetă gravă care afectează terenurile agricole, inundaţii şi temperaturi
excesiv de scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.
CAPITOLUL II
Beneficiari şi criterii de eligibilitate
Art. 2. – (1) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii
agricoli care își desfășoară activitatea în producția agricolă primară,
respectiv:
a) producători agricoli persoane fizice înscrise în Registrul Unic
al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Registrul de
Exploatație al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor/Registrul agricol al unităților administrativteritoriale și cei care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările
ulterioare;
b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților
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economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 182/2016;
c) producători agricoli persoane juridice, precum și orice forme
asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.
(2) Pentru a fi eligibili schemei, beneficiarii prevăzuți la alin.
(1) trebuie să dețină un proces-verbal de constatare și evaluare a
pagubelor, încheiat de către o comisie formată în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare și în care să fie cuprinse cultura și
suprafața afectată și gradul de afectare.
Art. 3. – Despăgubirile prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă
producătorilor agricoli prevăzuți la art. 2 alin. (1), ale căror culturi au fost
afectate de fenomenele meteorologice nefavorabile prevăzute la art. 1 alin.
(5) lit. c), numai pentru daune ce depășesc 30% din producție, dar nu mai
mult de 70% din cheltuielile efectuate pentru cultura respectivă până la
data producerii fenomenului.
CAPITOLUL III
Modalitatea de acordare a ajutorului
Art. 4. – (1) Beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1), ale căror
culturi au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile și care
îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 2 alin. (2) şi art. 3,
depun la DAJ o cerere de acordare a ajutorului financiar, însoțită de
următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după
caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a
reprezentantului mandatat;
b) extrasul din Registrul Unic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură/Registrul de Exploatație al Autorității Naționale
Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor/Registrul agricol al
unităților administrativ-teritoriale sau copie a atestatului de producător,
după caz;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al
Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor
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sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, precum și copie a
B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
d) copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a
pagubelor;
e) numărul contului deschis la instituții de credit.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate și în
original, în vederea certificării de către reprezentantul DAJ, prin înscrierea
pe copie a sintagmei „conform cu originalul” sau pot fi transmise în format
electronic însoțite de declarație pe proprie răspundere a beneficiarului
semnată electronic privitoare la „conformitatea cu originalul”.
Art. 5. – DAJ-urile verifică, stabilesc valoarea ajutorului
financiar și beneficiarii, întocmesc și transmit la Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale situații centralizatoare lunare.
Art. 6. – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite
Ministerului Finanțelor Publice, pe baza situațiilor centralizatoare lunare
transmise de DAJ, cereri de deschidere a creditelor bugetare însoțite de
situații centralizatoare a ajutorului financiar.
Art. 7. – După aprobarea cererilor pentru deschiderea creditelor
bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul DAJ, care
virează ajutorul financiar cuvenit în conturile beneficiarilor schemei.
Art. 8. – Resursele financiare necesare aplicării prezentei
scheme se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020, la capitolul 83.01
„Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, Titlul 40
„Subvenții”, Articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.
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CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 9. – (1) DAJ efectuează controale pe teren la beneficiari pe
un eșantion de 5% din totalul acestora.
(2) În situația în care, în urma controalelor prevăzute la alin.
(1), rezultă diferențe între suprafețele sau culturile declarate care au
făcut obiectul schemei se va proceda la calcularea și recuperarea
ajutoarelor financiare plătite în plus și necuvenite. Acestea se
recuperează, cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării
ajutorului financiar, conform legislației în vigoare.
(3) Sumele astfel recuperate se vor vira de către DAJ după cum
urmează:
a) creanța bugetară se virează în conturile corespunzătoare de
cheltuieli bugetare;
b) dobânzile și penalitățile aferente creanțelor bugetare se vor
vira în contul de venituri ale bugetului de stat.
(4) În baza prevederilor prezentei legi, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale va elabora proceduri de verificare și control, aprobate
prin ordin al ministrului.
Art. 10. – (1) Prezenta schemă va fi notificată anual Comisiei
Europene.
(2) În situația în care, anterior emiterii deciziei de aprobare,
Comisia Europeană solicită modificări privind schema, prevederile
prezentei legi pot fi modificate în mod corespunzător.
(3) În cazul în care Comisia Europeană nu emite o decizie de
aprobare a schemei, ajutorul financiar plătit beneficiarilor va rămâne
definitiv suportat de la bugetul de stat și nu vor fi solicitate spre
returnare de către beneficiari.
Art. 11. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale aprobă prin
ordin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor
publica și pe site-ul www.madr.ro.
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Art.12. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
288/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și
ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și
societățile de leasing, republicată, cu modificările si completările
ulterioare, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor,
reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor
afectați de fenomenele meteorologice nefavorabile prevăzute la art. 1
alin. (5) lit. c), de către creditori, se suspendă la cererea debitorului cu
până la 18 luni, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului,
fără costuri suplimentare.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se acordă exclusiv debitorilor
afectați direct sau indirect de fenomene meteorologice nefavorabile
prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c), conform prevederilor ordinului comun
emis de ministrul afacerilor interne și ministrul agriculturii și dezvoltării
rurale.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată.
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