
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de 
secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor 
de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul 
meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din  
27 octombrie 2015, cu următoarele modificări şi completări: 

 
1. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„c) fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat 

unei calamităţi naturale – condiţiile meteorologice nefavorabile, cum ar 
fi secetă severă care distruge de la 30% inclusiv din producţia medie 
calculată pe baza datelor din anii precedenţi.” 
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2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„a) producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de 
producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la 
data plăţii ajutorului de stat;” 

 
3. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a 

pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi  
20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, 
semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii 
privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare 
de la 30% inclusiv;” 

 
4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 4. – Se acordă plăţi compensatorii pentru pierderile de 

venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, sorg, mazăre 
boabe, fasole boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, 
legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.” 

 
5. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) şi 

litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art. 6. – (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), ale căror 

culturi au fost afectate de fenomenul meteorologic de secetă severă şi 
care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) 
depun la APIA până la data de 10 decembrie 2015, o cerere de acordare 
a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de 
următoarele documente: 
…………………………………………………………………………… 

b) copie a atestatului de producător, elaborat potrivit 
prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a);” 
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6. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 

„ANEXA Nr. 1 
 
 

CUANTUMURILE MAXIME 
 ale ajutorului de stat în funcţie de categoria beneficiarului,  

conform art. 5 alin. (4) 
 

– lei/ha – 

Cultura 
Beneficiarii prevăzuţi  

la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) 
Beneficiarii prevăzuţi 
la art. 3 alin. (1) lit. c) 

Porumb boabe 280 560 
Floarea-soarelui 285 570 
Soia 335 670 
Cartof 1.130 2.260 
Sfeclă de zahăr 600 1.200 
Legume în câmp 1.490 2.980 
Plante de nutreţ*) 222,5 445 
Păşune 50 100 
Fâneaţă 75 150 
Sorg 280 560 
Fasole 335 670 
Mazăre 335 670” 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 24 februarie 2016, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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