PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Camera Deputaţilor

Elena V.
Ciuverca

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Digitally signed by Elena V.
Ciuverca
DN: c=RO, l=Bucuresti, o=STS,
ou=Centrala/RAMO, cn=Elena
V. Ciuverca,
email=elena.ciuverca@cdep.ro
Date: 2012.10.24 13:25:07
+03'00'

Bucureşti, 24.10.2012
Nr. 24/372

Către,

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
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adresa

nr.

PLx.
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din
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octombrie

2011

şi
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24/549/12.10.2011

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Kelemem Atilla

Vasile Mocanu

cu

nr.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 24.10.2012
Nr. 24/372

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
(PL.x 542/2011)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind
acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice, transmis cu adresa nr. PLx. 542 din 11 octombrie 2011 şi înregistrată cu nr.
24/549/12.10.2011.
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi punctul de vedere al Guvernului de susţinere a iniţiativei legislative.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar acordării ajutoarelor financiare nerambursabile
producătorilor agricoli care realizează culturi de plante energetice pe o suprafaţă agricolă mai mare de 2 hectare, în scopul stabilizării liniilor de
produse alimentare prin trecerea la cultura plantelor nealimentare, al asigurării posibilităţii alternative pentru alegerea culturilor care se adaptează
la condiţiile specifice locului de producţie.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 5 octombrie 2011, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din
Constituţia României, republicată.

Proiectul de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice face parte din categoria legilor ordinare
potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.
La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Gheorghe Albu - secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Membrii Comisiei pentru agricultură au examinat proiectul de lege în şedinţa din 23 octombrie 2012. La dezbateri au participat 24 de
deputaţi, membri ai comisiei.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate, să propună plenului
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de adoptare al proiectului de Lege privind acordarea de stimulente pentru
culturile de plante energetice, cu amendamentele admise, aşa cum sunt redate în prezentul raport.
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Kelemen Atilla

Vasile Mocanu

Consilier Anton Păştinaru
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AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

0

1

2

3

4

LEGE

LEGE

privind acordarea de stimulente
pentru culturile de plante
energetice

privind acordarea de stimulente
pentru culturile de plante
energetice

LEGE
privind acordarea de sprijin
financiar pentru culturile de plante
energetice

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. Obiectivul prezentei legi
îl constituie crearea cadrului
legal necesar pentru acordarea de
stimulente pentru culturile de
plante energetice din materiale
lemnoase cu scopul:
a) - să contribuie la stabilizarea
liniilor de produse alimentare
prin trecerea la cultura plantelor
nealimentare;
b) - să asigure posibilităţi
alternative
pentru
alegerea
culturilor care se adaptează la
condiţiile specifice ale locului de
producţie;

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Obiectivul prezentei legi
îl constituie crearea cadrului legal
necesar pentru acordarea de
stimulente pentru culturile de
plante energetice din materiale
lemnoase cu scopul:
a) să contribuie la stabilizarea
liniilor de produse alimentare prin
trecerea la cultura plantelor
nealimentare;
b) să asigure
posibilităţi
alternative
pentru
alegerea
culturilor care se adaptează la
condiţiile specifice ale locului de
producţie;

1.

2.
3.

Nemodificat
„Art. 1. - Prezenta lege
stabileşte cadrul legal necesar
pentru acordarea de sprijin
financiar pentru culturile de plante
energetice cu scopul:
a) diversificării economiei în
spaţiul rural;

b) atingerii obiectivelor legate
de creşterea ponderii utilizării
resurselor
energetice
regenerabile în producerea de
energie electrică şi termică sau
obţinerea biocarburanţilor de
generaţia a 2-a;
c) valorificării terenurilor
c) să reducă daunele de
c) - să reducă daunele de
eroziune provocate de vânt şi eroziune provocate de vânt şi ape puţin sau deloc favorabile
4

4.

respectiv de infiltraţiile de apă;

culturilor de plante alimentare;

d) să contribuie, prin asigurarea
materialului lemnos cu destinaţie
energetică, la extinderea utilizării
pe scară din ce în ce mai largă a
noilor resurse energetice;

d) reducerii presiunii asupra
resurselor silvice utilizate în mod
tradiţional în scopuri energetice,
în vederea păstrării integrităţii
patrimoniului forestier;

e) să reducă presiunea excesivă
asupra potenţialului silvic pentru
utilizarea
lui
în
scopuri
energetice;
f) să asigure posibilităţi de
muncă pentru populaţia mai puţin
calificată din zonele rurale, prin
angajarea acesteia la lucrări de
recoltare şi plantare;
g) să contribuie la ridicarea
nivelului de trai al populaţiei din
zonele rurale.

e) reducerii daunelor provocate
de eroziune, de vânt, de ape şi de
infiltraţiile de apă;

ape, respectiv de infiltraţiile de
apă;
d) - să contribuie, prin
asigurarea materialului lemnos
cu destinaţie energetică, la
extinderea utilizării pe scară din
ce în ce mai largă a noilor
resurse energetice;
e) - să reducă presiunea
excesivă asupra potenţialului
silvic pentru utilizarea lui în
scopuri energetice;
f) - să asigure posibilităţi de
muncă pentru populaţia mai
puţin calificată din zonele rurale,
prin angajarea acesteia la lucrări
de recoltare şi plantare;
g) - să contribuie la ridicarea
nivelului de trai al populaţiei din
zonele rurale.

Art.2. În înţelesul prezentei legi,
termenii şi expresiile de mai jos
au următoarea semnificaţie:
a) - culturi de plante energetice
– plantaţia de material lemnos cu
destinaţie energetică realizată
prin lăstărire;

Autor: Comisia pentru agricultură
Art. 2. – În înţelesul prezentei
„Art. 2. – partea introductivă –
legi, termenii şi expresiile de mai Nemodificată
jos au următoarea semnificaţie:
a) culturi de plante energetice –
a) culturi de plante energetice
plantaţia de material lemnos cu plantaţia
cu
destinaţie
destinaţie energetică realizată prin energetică;
lăstărire;

f) ) creării de locuri de muncă
în mediul rural, stimularea
tinerilor cu nivel de calificare
redus în vederea stabilirii în
mediul rural;
g) stimularea
ridicării
nivelului de trai al populaţiei din
mediul rural.
h) realizării de perdele de
protecţie.”
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b) - investiţie începută –
investiţia făcută la începerea
plantării în sol a materialului de
reproducere, respectiv puieţi sau
răsaduri;

b)
investiţie
începută
–
investiţia făcută la începerea
plantării în sol a materialului de
reproducere, respectiv puieţi sau
răsaduri;

c) - investiţie finalizată –
rezultatul obţinut la data
terminării primei recoltări a
plantaţiei, respectiv începerea
fazei de producţie;
d) - partener comercial
recunoscut;

c) investiţie finalizată –
rezultatul
obţinut
la
data
terminării primei recoltări a
plantaţiei, respectiv începerea
fazei de producţie;
d)
partener
comercial
recunoscut;

e) teren agricol cu proprietăţi
e) - teren agricol cu proprietăţi
nefavorabile.
nefavorabile.

b) culturi de plante energetice
lemnoase cu ciclu scurt de
exploatare – plantaţii de specii şi
soiuri lemnoase de salcie, plop şi
salcâm, perene, realizate prin
lăstărire, cu frecvenţă de
recoltare de 2-5 ani şi cu durată
de exploatare de maximum 30 de
ani;
c) culturi de plante energetice
ierboase – plantaţii de specii
ierboase
cu
frecvenţă
de
recoltare anuală şi cu o durată
de exploatare de 15-20 de ani;
d) investiţie începută investiţia făcută la începerea
plantării în sol a materialului de
reproducere,
respectiv
puieţi,
răsaduri, rizomi sau seminţe, în
funcţie de cultură;
e) investiţie finalizată rezultatul obţinut la data terminării
primei recoltări a plantaţiei,
respectiv începerea fazei de
producţie;
f) teren agricol cu proprietăţi
nefavorabile – teren cu o
calitatea a solului afectată de
una sau mai multe restricţii,
influenţele acestora reflectânduse
în
deteriorarea
6

caracteristicilor şi funcţiilor
solurilor, în capacitatea lor
bioproductivă,
respectiv
în
afectarea calităţii produselor
agricole
şi
a
securităţii
alimentare
g) beneficiar – producător
agricol, persoană fizică sau
persoană
juridică,
care
realizează culturi de plante
energetice
h) zonă defavorizată – zonă
definită de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate, republicată cu
modificările
şi
completările
ulterioare.”

5.

6.

CAPITOLUL II
Condiţiile acordării ajutorului
financiar
Art.3. Producătorii agricoli care
realizează culturi de plante
energetice pe suprafeţe agricole
pot solicita ajutoare financiare
nerambursabile, inclusiv pentru
îngrijirea acestora până la faza
de producţie.

CAPITOLUL II
Condiţiile acordării ajutorului
financiar
Art. 3. – Producătorii agricoli
care realizează culturi de plante
energetice pe suprafeţe agricole
pot solicita ajutoare financiare
nerambursabile, inclusiv pentru
îngrijirea acestora până la faza de
producţie.

Autor: Comisia pentru agricultură
Nemodificat
„Art.
3.
Beneficiarii
prevăzuţi la art. 2 lit. g) pot
solicita
sprijin
financiar
nerambursabil pentru înfiinţarea
şi îngrijirea culturilor de plante
energetice până la faza de
producţie, în condiţiile prezentei
legi.”
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7.

Art.4. Producătorul agricol,
denumit
în
continuare
beneficiar, poate primi ajutor
financiar dacă suprafaţa agricolă
pentru care solicită ajutorul
depăşeşte 2 hectare.

Art. 4. – Producătorul agricol,
denumit în continuare beneficiar,
poate primi ajutor financiar dacă
suprafaţa agricolă pentru care
solicită ajutorul depăşeşte 2
hectare.

Autor: Comisia pentru agricultură
„Art. 4. – (1) Beneficiarul poate
solicita sprijin financiar dacă
suprafaţa
agricolă
pentru
înfiinţarea culturii de plante
energetice depăşeşte 3 ha, iar
valoarea parcelelor individuale
să fie de minimum 0,3 ha.
(2)
Beneficiarul
sprijinului financiar trebuie să
îndeplinească
următoarele
condiţii:
a) să facă dovada dreptului
de proprietate asupra terenului
pe care urmează să înfiinţeze
cultura de plante energetice;
să
facă
dovada
b)
contractului
de
arendare,
închiriere sau concesionare a
terenului pe termen de minimum
3 ani pentru culturile ierboase şi
minimum 5 ani pentru culturile
lemnoase;
(3) În cazul înstrăinării
terenului
ori
a
rezilierii
contractului
de
arendare,
închiriere sau concesiune, noul
proprietar
sau
locatar/arendaş/concesionar se
substituie fostului beneficiar

Detalierea situaţiilor
în care se acordă
sprijinul, precum şi a
schimbărilor ce pot
interveni pe termen
mediu şi scurt în
posesia şi deţinerea
terenului

În cazul în care
beneficiarul
are
instalaţie
de
producere de energie
electrică/termică
pentru
consum
propriu, trebuie să
dovedească existenţa
acesteia
sau
demararea
demersurilor pentru
8

Administraţiei Naţionale „Apele instalarea ei
Române”,
cu
aprobarea
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale.
(4) Beneficiarul trebuie să
facă
dovada
provenienţei
materialului săditor.
(5) Beneficiarul trebuie să
deţină precontract sau contract
cu un operator economic
specializat
în
valorificarea
recoltei sau, în cazul utilizării
proprii, să depună dovezi în
acest sens. Recolta poate fi
destinată
atât
valorificării
comerciale cât şi utilizării
proprii.”

8.

Art.5.Beneficiarul
următoarele obligaţii:

are

a) - să încheie lucrările de
plantare în termen de 12 luni de
la aprobarea cererii de solicitare
a ajutorului;
b) - să menţină plantaţia în
stare de cultură, cu asigurarea
capacităţii productive a acesteia;
c) - să recolteze producţia
plantaţiei în termen de 5 ani de la

Autor: Comisia pentru agricultură
Art. 5. – Beneficiarul are
„Art. 5. - Beneficiarul
următoarele obligaţii:
sprijinului
financiar
are
următoarele obligaţii:
a) să încheie lucrările de
a) – Nemodificată
plantare în termen de 12 luni de la
aprobarea cererii de solicitare a
ajutorului;
b) să menţină plantaţia în stare
b) – Nemodificată
de
cultură,
cu
asigurarea
capacităţii productive a acesteia;
c) să recolteze producţia
c) să recolteze producţia
plantaţiei în termen de 5 ani de la plantaţiei în termen de un an
9

culturile
ierboase,
încheierea lucrărilor de plantare, încheierea lucrărilor de plantare, pentru
de
la
recoltarea respectiv de maximum 5 ani pentru
respectiv de la recoltarea respectiv
culturile lemnoase de la încheierea
ulterioară;
ulterioară;
lucrărilor de plantare;
d) să încheie un precontract,
d) - să încheie un precontract,
d) să anunţe în termen de 15 Amendament Green
respectiv un contract cu un respectiv un contract cu un zile autoritatea competentă cu energy
operator economic specializat, operator economic specializat, privire la eventualele modificări
pentru cel puţin 5 ani de la pentru cel puţin 5 ani de la intervenite
în
condiţiile
finalizarea investiţiei, cu privire finalizarea investiţiei, cu privire la prevăzute la art. 4 alin. (2) şi în
la valorificarea tocăturii de valorificarea tocăturii de lemne, cazul calamităţilor;
lemne, iar în cazul utilizării iar în cazul utilizării proprii, să
e) să desfiinţeze plantaţia la
proprii, să depună o declaraţie în depună o declaraţie în acest sens. termenul prevăzut în aşa fel
acest sens.
încât terenul eliberat să fie
readus cel puţin la nivelul de
calitate iniţial şi să fie exclusă
posibilitatea înmulţirii spontane
a culturii energetice.”

9.

Autor: Comisia pentru agricultură
„Art. 6. - Beneficiarul va
depune solicitarea de sprijin
financiar până la 1 octombrie a
fiecărui
an
la
sucursala
judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură.”
„Art. 7. - Dosarul va
cuprinde
următoarele
documente:
a) dovada dreptului de
proprietate sau contract de
10

------------

---------

-----------

---------

închiriere,
arendare,
concesionare în condiţiile art. 4
alin (2) lit b);
b) contract/precontract cu
operatorul economic procesator
şi/sau declaraţia cu dovada că
producţia
va
fi
destinată
utilizării proprii;
c) planul de înfiinţare şi
desfiinţare a plantaţiei;
d)
dovada
acoperirii
necesarului complementar de
finanţare din surse proprii.”
„Art. 8. – Prin ordin comun
al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale şi ministrului
mediului şi pădurilor la nivelul
fiecărui judeţ se constituie o
comisie
alcătuită
din
reprezentanţi ai Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale,
Agenţiei
Naţionale
pentru Protecţia Mediului, şi
Administraţiei Naţionale „Apele
Române” care vor emite un aviz
privind respectarea normelor de
mediu în ceea ce priveşte
amplasarea terenului, calitatea
solului
şi
nefavorabilitatea
terenului pentru culturile de
11

plante alimentare.”

10.
11.

CAPITOLUL III
CAPITOLUL III
Valoarea ajutorului
Valoarea ajutorului
Art. 6. (1). Valoarea ajutorului Art. 6. – (1) Valoarea ajutorului
anual, pentru un beneficiar nu anual pentru un beneficiar nu
poate depăşi 100.000 euro.
poate depăşi 100.000 euro.

(2) Valoarea maximă decontabilă
(2)
Valoarea
maximă
pentru un hectar nu poate depăşi decontabilă pentru un hectar nu
10.000 euro.
poate depăşi 10.000 euro.

Autor: Comisia pentru agricultură
„CAPITOLUL III
Valoarea sprijinului financiar”
„Art. 9. - (1) Valoarea anuală a
sprijinului
obţinut
de
un
beneficiar poate fi:
a) de maximum 1.200 euro/ha
pentru zonele de câmpie;
b) de maximum 1.400 euro/ha
pentru zonele defavorizate.
(2) Sprijinul financiar se
acordă pentru:
a) maximum 3 ani pentru
culturile de plante lemnoase;
b) maximum 2 ani pentru
culturile ierboase.
(3) Dosarul de solicitare se
revizuieşte anual în baza
controlului efectuat conform
prevederilor art. 11.”

Prin renumerotare.

Pentru diferenţierea
celor două tipuri de
culturi, cele ierboase
fiind recoltate mai
devreme decât cele
lemnoase.

Autor: Comisia pentru agricultură
12.

Art.7. Se consideră cheltuieli Art. 7. – Se consideră cheltuieli
„Art. 10. - (1) Se consideră Prin renumerotare.
decontabile cele legate de :
decontabile cele legate de :
cheltuieli eligibile cele legate de:
a) - pregătirea terenului;
a) pregătirea terenului;
a) pregătirea terenului;
b) - asigurarea substanţelor
b)
asigurarea
substanţelor
b) asigurarea îngrăşământului
nutritive;
nutritive;
până la prima recoltare;
c)
achiziţionarea
şi
c) achiziţionarea şi depozitarea
c) achiziţionarea, transportul şi
12

depozitarea
materialului de
reproducere;
d) - plantarea propriu-zisă;
e) - întreţinerea anuală, potrivit
planului de plantare, până la
starea productivă matură;
f) - montarea de garduri şi/sau
a învelişului spaţial;
g) - alte servicii specifice
stabilite prin ordinul ministrului
agriculturii,
pădurilor
şi
dezvoltării rurale.

13.

CAPITOLUL IV
Depunerea solicitării de ajutor

14.

Art.8.Solicitarea
de
ajutor
financiar se depune până la data
de 1 octombrie a fiecărui an, la
Direcţia pentru agricultură şi
dezvoltare rurală din fiecare
judeţ în care este amplasat
terenul agricol respectiv.

15.

------------

materialului de reproducere;
d) plantarea propriu-zisă;
e) întreţinerea anuală, potrivit
planului de plantare, până la
starea productivă matură;
f) montarea de garduri şi/sau a
învelişului spaţial;
g) alte servicii specifice
stabilite prin ordinul ministrului
agriculturii,
pădurilor
şi
dezvoltării rurale.

depozitarea
materialului
de
reproducere;
d) plantarea propriu-zisă;
e) întreţinerea anuală, potrivit
planului de plantare, până la starea
productivă matură;
f) montarea de garduri şi/sau a
învelişului spaţial;
g) alte servicii specifice stabilite
prin
ordin
al
ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale.
(2) Ponderea cheltuielilor de
la alin. (1) lit. f) şi g) însumate nu
poate depăşi 20% din totalul
cheltuielilor eligibile.”

Autor: Comisia pentru agricultură
CAPITOLUL IV
„CAPITOLUL IV
Depunerea solicitării de ajutor
„Depunerea solicitării de sprijin
financiar”
Art. 8. – Solicitarea de ajutor Se elimină.
financiar se depune până la data
de 1 octombrie a fiecărui an, la
Direcţia pentru agricultură şi
dezvoltare rurală din fiecare judeţ Autor: Comisia pentru agricultură
în care este amplasat terenul
agricol respectiv.
„CAPITOLUL V
------------Controlul culturilor de plante
energetice”

Art. 8 a devenit art.
6- prin redistribuire.

Prin renumerotare.
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16.

--------------

-------------

„Art. 11. – (1) Controlul
realităţii înfiinţării, menţinerii în
bune condiţii şi a desfiinţării
culturilor de plante energetice va
fi efectuat anual de o comisie
alcătuită din reprezentanţi ai
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale, Agenţiei
Naţionale
pentru
Protecţia
mediului şi Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură
pe perioada acordării sprijinului
financiar şi, respectiv la un an
după desfiinţarea culturii de
plante energetice.
(2) Rezultatele controlului
se vor consemna într-un proces
verbal, iar concluziile vor fi
aduse
la
cunoştinţa
beneficiarului.
(3) În cazul constatării de
nereguli, beneficiarul va fi
informat asupra acestora şi în
procesul verbal se vor consemna
observaţiile
acestuia.
Beneficiarul are drept de
contestaţie asupra deciziei de
retragere a sprijinului financiar
şi a celorlalte măsuri dispuse în
urma controlului.
(4) Modul de desfăşurare a
14

controlului în teren va
reglementat prin ordin
ministrului
agriculturii
dezvoltării rurale.”

17.
18.

CAPITOLUL V
Restituirea ajutorului
Art.9.(1). În cazul în care
beneficiarul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile de plantare sau nu a
respectat condiţiile stabilite de
către
furnizorul
ajutorului,
beneficiarul este obligat să
restituie suma corespunzătoare
ajutorului
acordat
pentru
parcelele în cauză şi nu va mai
putea solicita alt ajutor financiar
în următorii 3 ani.

CAPITOLUL V
Restituirea ajutorului
Art. 9. – (1) În cazul în care
beneficiarul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile de plantare sau nu a
respectat condiţiile stabilite de
către
furnizorul
ajutorului,
beneficiarul este obligat să
restituie suma corespunzătoare
ajutorului
acordat
pentru
parcelele în cauză şi nu va mai
putea solicita alt ajutor financiar
în următorii 3 ani.

(2). În cazul în care beneficiarul
nu respectă obligaţiile prevăzute
la art.5 lit.a)-c), acesta va restitui
suma corespunzătoare ajutorului
acordat pentru parcelele în cauză
şi nu va mai putea solicita alt
ajutor financiar în următorii 5
ani.

(2) În cazul în care beneficiarul
nu
respectă
obligaţiile
prevăzute la art. 5 lit.a)-c),
acesta
va
restitui
suma
corespunzătoare
ajutorului
acordat pentru parcelele în cauză
şi nu va mai putea solicita alt
ajutor financiar în următorii 5 ani.

fi
al
şi

Autor: Comisia pentru agricultură
„CAPITOLUL VI
Sancţiuni”
„Art. 12. - În cazul în care în
urma controlului şi după
soluţionarea
contestaţiei
se
constată că beneficiarul nu şi-a
îndeplinit obligaţiile prevăzute la
art. 5 lit. a)–c), acesta este obligat
să restituie suma corespunzătoare
sprijinului financiar acordat
pentru parcelele în cauză şi nu va
mai putea solicita alt sprijin
financiar în următorii 3 ani.
(2) În cazul în care în urma
controlului şi după soluţionarea
contestaţiei se constată că
beneficiarul a încălcat prevederea
de la art. 4 alin. (2) sau dacă se
constată
că
încălcarea
prevederilor de la art. 4 alin. (3)
este din vina exclusivă a
beneficiarului, acesta restituie
suma corespunzătoare sprijinului
acordat pentru parcelele în cauză şi
nu va mai putea solicita alt sprijin

Prin renumerotare.
Prin renumerotare.

Referitoare
la
provenienţa
certificată
a
materialului săditor,
lăstari,
rizomi,
seminţe
şi
la
contractul
cu
operatorul economic
valorificator
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(3). În cazul în care beneficiarul
nu a pus în funcţiune instalaţia
de exploatare pentru utilizare
proprie până la data primei
recoltări, acesta este obligat să
restituie 50% din suma primită şi
nu va mai putea solicita alt ajutor
financiar în următorii 10 ani.

------------

19.

20.

21.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

financiar în următorii 5 ani.
(3) – Nemodificat
(3) În cazul în care beneficiarul
nu a pus în funcţiune instalaţia de
exploatare pentru utilizare proprie
până la data primei recoltări,
acesta este obligat să restituie
50% din suma primită şi nu va
mai putea solicita alt ajutor
financiar în următorii 10 ani.
(4) În toate cazurile prevăzute
la alin. (1)-(3) Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
va dispune desfiinţarea plantaţiei
de culturi energetice şi refacerea
terenului în stadiul iniţial pe
-----------cheltuiala beneficiarului.”
CAPITOLUL VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Autor: Comisia pentru agricultură
„CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale”

Prin renumerotare.

Autor: Comisia pentru agricultură
Art.10. Ministerul Agriculturii şi Art. 10. – Ministerul Agriculturii
„Art.
13.
–
Ministerul Prin renumerotare.
Dezvoltării
Rurale
este şi Dezvoltării Rurale este Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
autoritatea publică responsabilă autoritatea publică responsabilă este autoritatea publică centrală
cu aplicarea prezentei legi.
cu aplicarea prezentei legi.
responsabilă cu aplicarea prezentei
legi.”
Autor: Comisia pentru agricultură
Art.11.Agenţia de Plăţi şi Art. 11. – Agenţia de Plăţi şi Art. 14. - Nemodificat
Intervenţie pentru Agricultură – Intervenţie pentru Agricultură –

Prin renumerotare.
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22.

23.

24.

APIA va asigura implementarea
prezentei legi, în condiţiile de
transparenţă,
acces
nediscriminatoriu la ajutoarele
financiare acordate de prezenta
lege şi cu respectarea legislaţiei
în vigoare referitoare la ajutorul
de stat.
Art.12.Normele metodologice
de aplicare se aprobă prin ordin
al Ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Art. 13. – Până la data de 30
noiembrie a fiecărui an, APIA va
înainta,
spre
aprobare,
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale, lista cererilor
care vor beneficia de ajutoarele
financiare prevăzute la capitolul
II al prezentei legi.

Art.14.În termen de 60 de zile
de la publicarea prezentei legi,
APIA va prezenta Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale, spre aprobare, normele
metodologice de aplicare a
prezentei legi.

APIA va asigura implementarea
prezentei legi, în condiţiile de
transparenţă,
acces
nediscriminatoriu la ajutoarele
financiare acordate de prezenta
lege şi cu respectarea legislaţiei în
vigoare referitoare la ajutorul de
stat.
Art. 12. – Normele metodologice
de aplicare se aprobă prin ordin al
ministrului
agriculturii
şi
dezvoltării rurale.
Art. 13. – Până la data de 30
noiembrie a fiecărui an, APIA va
înainta,
spre
aprobare
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale, lista cererilor
care vor beneficia de ajutoarele
financiare prevăzute la Capitolul
II al prezentei legi.

Art.14. – În termen de 60 de zile
de la publicarea prezentei legi,
APIA va prezenta Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
spre
aprobare,
normele
metodologice de aplicare a
prezentei legi.

Art. 15. - Nemodificat

Prin renumerotare.

„Art. 16. – Până la data de 30 Prin renumerotare.
noiembrie a fiecărui an, Agenţia de
Plăţi
şi
Intervenţie
pentru
Agricultură va înainta, spre
aprobare Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, lista cererilor
care vor beneficia de ajutoarele
financiare prevăzute la art. 3 şi
4.”
Autor: Comisia pentru agricultură
„Art. 17. – În termen de 60 de Prin renumerotare.
zile de la intrării în vigoare a
prezentei
legi,
Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
la propunerea Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, va
adopta normele metodologice de
aplicare.”
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25.

Autor: Comisia pentru agricultură
Art.15.Prezenta lege intră în Art. 15. – Prezenta lege intră în
„Art. 18. – Prezenta lege intră
vigoare începând cu data de vigoare începând cu data de 1 în vigoare după primirea Deciziei
01.07.2011.
iulie 2011.
Comisiei Europene de acordare a
ajutorului de stat.”

Prin renumerotare.
Pentru a nu încălca
prevederile
din
regulamentele UE.

Autor: Comisia pentru agricultură
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