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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare 
la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic 

- PL-x nr. 40 / 2014  
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic – Plx 40 / 
17.02.2014, Camera Deputaţilor fiind cameră decizională.   
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege răspunde 
situaţiei create prin solicitarea Comisiei Europene (prin sistemul de cooperare şi informare 
EU Pilot) adresată autorităţilor române de a furniza detalii privind regimul aplicabil plăţilor 
naţionale directe complementare (PNDC)1, în mod special cele privitoare la situaţia 
beneficiarilor cărora li s-au constituit debite, li s-a refuzat dreptul de a obţine plata PNDC 
datorită nerespectării condiţiei de eligibilitate privind lipsa datoriilor la bugetul de stat şi/sau 
bugetul local şi în ceea ce priveşte rezolvarea efectelor juridice produse de aceste condiţii.  
 

Comisia Europeană a invitat România ca, în rezolvarea acestei probleme, să aibă în 
vedere Hotărârea Curţii Europene de Justiţie C 115/ 10 din 09.06.20112. 
 
 Situaţia de facto este una extraordinară care reclamă adoptarea în procedură de 
urgenţă a unei noi reglementări în domeniul plăţilor naţionale directe complementare 
(PNDC) în sectorul zootehnic, în vederea evitării iniţierii procedurii de infrigement 
împotriva României. 
 

                                                 
1 Agricultorii români, după aderarea României le UE, au primit sprijin comunitar sub formă de plăţi directe prin Fondul 
European de Garantare în Agricultură, în baza Regulamentului Consiliului nr.1782/2003 şi Regulamentului (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului. În baza acestor regulamente, România poate institui acordarea unor plăţi naţionale directe 
complementare (PNDC), finanţate din bugetul naţional. 
2 Hotărârea CJE în cauza C115/10 din 09.06.11 - cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul art. 
267 din TFUE - ”PAC – Regulamentul CE 9 nr. 1782/2003 - ajutor naţional complementar - condiţii de acordare” - CEJ 
declară că: „Regulamentul 1782/2003 ..... trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naţionale care 
exclude de la beneficiul ajutorului naţional complementar persoanele care exercită o activitate agricolă pe teritoriul 
statului membru în cauză pentru motivul că fac obiectul unei proceduri de lichidare voluntară, în măsura în care o 
condiţie privind absenţa unei astfel de proceduri nu a făcut obiectul unei autorizări prealabile din partea Comisiei 
Europene”. 
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 În perioada 2007 – 2010, plăţile PNDC s-au făcut în baza unor ordine ale MADR, 
care impuneau anumite condiţionalităţi care nu au fost comunicate Comisiei Europene, 
întrucât nu existau prevederi explicite de raportare în acest sens.  
 Aceste condiţionări, de exemplu declaraţia beneficiarului pe propria răspundere că 
nu are datorii la bugetul de stat şi bugetele locale, au restricţionat accesul beneficiarilor la 
ajutoare.  
 În anul 2011, la efectuarea auditului privind implementarea şi gestionarea 
programului de identificare şi înregistrare a animalelor şi a bazei de date în acordarea 
subvenţiilor şi altor forme de sprijin din partea statului de către Curtea de Conturi, s-a 
reţinut obligaţia de a recupera sumele de bani acordate ”necuvenit” fermierilor beneficiari 
ai primei pe exploataţie şi a primei pe cap de animal, care nu au respectat condiţia de 
eligibilitate privind lipsa datoriilor la bugetul de stat şi/sau local. Au fost afectaţi 9700 
beneficiari cu un efectiv de 237 000 capete animale. La controalele efectuate de Camerele 
judeţene de conturi în anul 2011, s-a constatat faptul că o parte din beneficiari aveau datorii 
la bugete, drept pentru care s-au constituit debite pentru aceştia, în vederea recuperării 
sumelor acordate. 
 Intervenţia Comisiei Europene a fost posibilă în urma sesizărilor transmise de 
producătorii agricoli, cu privire la condiţiile de acordare a PNDC. Comisia Europeană a 
subliniat faptul că toate autorităţile unui stat membru trebuie să acţioneze pentru aplicarea 
corectă a legislaţiei comunitare şi că interesul său nu este acela de a se asigura ca sumele să  
fie recuperate, ci ca autorităţile române să repună în drepturi beneficiarii.  
 
 Analizând expunerea de motive aferentă proiectului legislativ precum şi situaţia 
extraordinară determinată de evitarea procedurii de infrigement pe care Comisia Europeană 
este pe cale să o iniţieze împotriva României,  Comisia pentru afaceri europene consideră 
că această reglementare este necesar să fie promovată în regim de urgenţă. 
 
      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege 
(L.673/2013 - procedură de urgenţă) privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale 
directe complementare în sectorul zootehnic în şedinţa din 11 februarie 2014 cu respectarea 
prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată.  
 
      Guvernul, la solicitarea Senatului, a formulat Punctul de vedere nr. 2217 din 21.11. 
2013, emis în baza prevederilor art.111 alin. (1) din Constituţie  prin care susţine adoptarea 
acestui proiect de lege. 
 
 Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 1157 din 23.10.2013, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, pentru care a formulat observaţii şi propuneri de natura tehnicii 
legislative, în temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea 73/1993 republicată şiart.46 (2) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ. 
 
 Comisia pentru Afaceri Europene a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 25 
februarie 2014. 
 
 Proiectul de lege reglementează faptul că: 
 

- solicitările beneficiarilor privind PNDC în sectorul zootehnic în perioada 2007 - 
2011, acceptate la plată, să se considere eligibile, fără a lua în considerare declaraţia 
pe propria răspundere privind datoriile la bugetul de stat şi / sau la bugetele locale, 
la data solicitării primelor; 

- exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând primele pe care beneficiarii 
trebuie să le restituie - urmare a verificărilor APIA; 

- reglementarea plăţilor aferente drepturilor cuvenite către solicitanţii care au depus 
cereri şi le-au fost respinse din cauza impozitelor / taxelor datorate; 
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- menţionează cuantumul sumelor necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor  
acestui proiect de lege, în valoare de 26.877 mii lei; 

- plata sumelor se va realiza până la data de 31 decembrie 2014. 
 
 Regimul aplicabil plăţilor naţionale directe complementare (PNDC), care s-au 
constituit ca modalitate de sprijin comunitar sub formă de plăţi directe prin Fondul 
European de Garantare în Agricultură, trebuie să respecte legislaţia comunitară şi 
reglementările ce derivă din aceasta - Regulamentul (CE) nr.1782/2003 şi Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, care nu prevăd condiţionalităţi de acest tip.   
 
  
 Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri 16 deputaţi. 
 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Preşedinte,       Secretar, 
 

 
   Bogdan Radu ŢÎMPĂU               Ana BIRCHALL 
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