
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

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) 

Suma de 21.000 mii lei prevăzută în proiectul de act normativ se suportă de la bugetul de stat prin bugetul 

aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012.  

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra 

legislaţiei în vigoare 

  

1.  Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 
Nu este cazul 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.975/2011 privind  

aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi  

a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat 

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

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Ameliorarea animalelor se desfăşoară pe baza programelor de ameliorare multianuale, 

iar finanţarea se realizează sub forma ajutoarelor de stat, în conformitate cu 

Regulamentul CE nr. 1857/2006. 

Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2011, prevede că sumele 

alocate de la bugetul de stat pentru plata ajutoarelor de stat în anii 2012-2013 se aprobă 

anual prin hotărâre a Guvernului. 

Conform prevederilor art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.14/2010  privind 

măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor 

agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.74/2010, suma totală alocată fiecărei forme de ajutor de stat se aprobă anual prin 

hotărâre a Guvernului. 

În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru plata ajutoarelor de stat 

pentru ameliorarea raselor de animale în anul 2012, este prevăzută suma de 21.000 mii 

lei, această sumă fiind în limita plafonului maxim prevăzut în anexa nr. 8 la Hotărârera 

Guvernului nr. 207/2011. 

2. Schimbări 

preconizate 

Aprobarea sumei totale pentru  ajutoarele de stat destinate acoperirii costurilor legate de 

întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinarea calităţii genetice a 

raselor de animale în anul 2012 

3. Alte informaţii 

(**) 

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 concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat 
Nu este cazul 

3. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul  

4. Impactul social Nu este cazul  

5. Impactul asupra mediului (***) Nu este cazul 

6. Impactul asupra drepturilor şi 

libertăților fundamentale ale omului 

Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozițiile 

Convenției europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor 

aditionale la aceasta, ratificate de România, precum si cu 

jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. 

7. Alte informaţii Nu este cazul. 
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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 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

      Art.16 alin.(1) lit. a) şi b) din 

Regulamentul (CE) nr.1857/2006 

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  

Nu este cazul 

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 

Nu este cazul  

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 

Nu este cazul 

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 

 

Nu este cazul 

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. 

 

2. Alte informaţii  Nu este cazul. 

file:///F:/ANUL%202010/HG%202010/HG%20ameliorare/00083962.htm
file:///F:/ANUL%202010/HG%202010/HG%20ameliorare/00085040.htm
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă 

producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de statpe 

care îl supunem spre adoptare. 
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