
EXPUNERE DE MOTIVE  
 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2004 
pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură 
 

Hotărârea Guvernului nr. 1458/2003 privind declararea stării de 
calamitate naturală în agricultură pentru cultura de grâu de toamnă şi stabilirea 
nivelului maxim al  sumei ce poate fi acordată ca despăgubire a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 16 decembrie 2003. 

Termenul maxim de depunere a documentaţiei pentru acordarea de 
despăgubiri producătorilor agricoli a fost prevăzut la 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii. În aceste condiţii. plata despăgubirilor se poate 
face în anul 2004, an următor anului producerii lor. 

La art. 18 alin. (1) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, se prevede că 
producătorii agricoli vor primi despăgubirile aferente calamităţilor naturale în 
anul producerii lor. 

Pentru ca plata despăgubirilor cuvenite producătorilor agricoli, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1458/2003, să se poată 
efectua în anul 2004, propunem modificarea acestui articol, prin eliminarea 
sintagmei ,,în anul producerii lor”. 

Prin prevederile Legii nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004, 
pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la capitolul 
bugetar 67.01 —“Agricultură şi Silvicultură”, s-a aprobat la titlul 38 — 
,,Transferuri”, alineatul 63 — ,,Despăgubiri acordate producătorilor în caz de 
calamităţi naturale în agricultură”, suma de 69.969.000 mii lei. 

Plăţile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1458/2003 urmează a se 
efectua în limita sumei de 600 miliarde lei. 

Plata despăgubirilor cuvenite producătorilor agricoli se impune a se 
efectua în primul trimestru al anului 2004, în vederea asigurării pentru aceştia a 
unei surse de finanţare pentru culturile ce urmează a fi înfiinţate în primãvara 
anului 2004, precum şi a continuării ciclului de producţie pentru culturile 
înfiinţate în toamna anului 2003. 

Ca urmare, se impune suplimentarea prevederilor bugetare reprezentând 
despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale, prin 
diminuarea cu aceeaşi sumă a alocaţiilor bugetare reprezentând sprijinirea 
producătorilor agricoli, în cadrul bugetului aprobat Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului.  
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii 
nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în 
agricultură. 
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