
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  

 

Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea 

normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate 

voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind 

aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor 

asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor 

 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*) 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 838/2010, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.600 din data de 25 august 2010, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobă normele metodologice de acordare a 

ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în 

favoarea bunăstării păsărilor, 

- Hotărârea Guvernului nr. 839/2010, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 600 din data de 25 august 2010,cu modificările și 

completările ulterioare, aprobă normele metodologice de acordare a 

ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea 

bunăstării şi protecţiei porcinelor. 

 

2. Transpunere/ 

creare cadru pentru 

aplicare legislație 

comunitară 

Nu este cazul 

3. Schimbări 

preconizate 
           Prezentul proiect prelungește termenul de depunere a cererii pentru 

solicitarea ajutorului de stat pentru perioada 16 octombrie 2011 – 15 

ianuarie 2012, de la 30 zile la 60 zile de la încheierea perioadei, atât pentru 

ajutoarele de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în 

favoarea bunăstării păsărilor, cât și pentru ajutoarele de stat pentru 

realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei 

porcinelor. 

            Această prelungire a termenului este necesară datorită condițiilor 

meteorologice nefavorabile care au dus la închiderea drumurilor și care au 

făcut imposibilă respectarea depunerii cererilor de solicitare a ajutoarelor 

de stat în termenul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 838/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și în Hotărârea Guvernului 

nr. 839/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Menționăm că prezentul proiect nu generează discriminări între 

beneficiarii ajutoarelor de stat. 

 Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macro-

economic 
Nu este cazul 

 

2. Impactul asupra 

mediului 

concurențial și 

Nu este cazul 



 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

3. Impactul asupra 

mediului de afaceri 
Nu este cazul 

 

4. Impactul social Nu este cazul 

 

5. Impactul asupra 

mediului (***) 
Nu este cazul 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1.  Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 

de act normetiv; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

 

Nu este cazul 
�   

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 
Nu este cazul 

4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie  a Uniunii Europene 
Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg aranjamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

6. Alte informaţii 
Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate  

 

        S-au organizat dezbateri cu 

reprezentanţi ai crescătorilor de păsări și 

porcine, ai procesatorilor, ai 

comercianţilor, precum şi cu specialişti 

din Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale și din Agenția de 

Plăți și Intervenție pentru Agricultură. 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

 

        Având în vedere faptul că ajutorul 

de stat se acordă pentru realizarea 

angajamentelor asumate în favoarea 

bunăstării păsărilor și porcinelor au fost 

invitate să participe la consultare 

organizaţiile reprezentative ale 

crescătorilor de păsări și de porcine. 



 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 

nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

      Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, prin afişare pe site-ul Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 

         Acţiunea de informare a societăţii civile se face 

prin intermediul site-ului Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură şi reţelei teritoriale a acesteia. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competentelor instituţiilor existente 

       Proiectul de act normativ se va 

pune în aplicare de Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură și rețeaua sa teritorială.  

2. Alte informaţii Nu este cazul. 
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a 

ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării 

păsărilor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor 

metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în 

favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor, pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

MINISTRU  

 

Stelian FUIA 

 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

 

 

   MINISTERUL AFACERILOR                                      MINISTERUL FINANŢELOR 

        EUROPENE                                                                       PUBLICE 

   

                    MINISTRU                                                                     MINISTRU   

 

    Leonard ORBAN                                                      Bogdan Alexandru DRĂGOI 

 

          

                                                                

                                                 

 

 

 

                                         MINISTERUL JUSTIŢIEI     

                                                       

                                                                 MINISTRU 

 

                                                     Cătălin Marian PREDOIU 

                                    

 

 

 

 

 


