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Stimate domnule ministru, 

   
 Asociația Proprietarilor de Păduri, Pășuni și Terenuri Agricole Bihor a depus la cabinetul meu 
parlamentar un memoriu prin care solicită  prelungirea perioadei de depunere a cererilor de sprijin 
pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură aferente anului 2020. 
Vă anexez memoriul.  
Vă rog să-mi comunicați, în scris, ce măsuri veți lua pentru a veni în sprijinul asociațiilor urbariale și 
composesoratelor astfel încât acestea să poată depune cererile de sprijin și să nu piardă subvențiile.  
 
                                                           Cu respect,  
                                                 Deputat Ioan Sorin Roman 
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Nr.   06  din  04.04. 2020 

Către, 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ și SERVICII SPECIFICE 

In atenția: domnului  ROMAN  Sorin Ioan, deputat 

Ref:  Memoriu privind necesitatea  prelungirii perioadei de depunere a cererilor 
de sprijin pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură 
aferente anului 2020.  

 

                                      Stimate Domnule DEPUTAT, 

 

 
              ASOCIAȚIA  PROPRIETARILOR DE PĂDURI, PĂȘUNI ȘI 
TERENURI AGRICOLE BIHOR – APPPTA Bihor , ca reprezentant al 
formelor asociative de proprietari păduri și pășuni, vă supune atenției necesitatea  
prelungirii perioadei de depunere a cererilor de sprijin pentru aprobarea 
schemelor de plăți care se aplică în agricultură, aferente anului 2020.  

 

               Esența acestui memoriu este consecință a unor măsuri excepționale 
care s-au instituit, prin decretarea stării de urgență, în intenția îndepartării  
pericolului reprezentat de pandemia Covid-19.   
 
                Analizand tot mai profund importanța accesarii acestui sprijin 
financiar, pe care-l reprezintă  subvenția APIA pentru pășune, sub aspectul 



beneficiarilor plăților și a documentelor necesare obținerii acestor plăți, 
sesizăm necesitatea unei sesiuni prelungită a cererilor de sprijin pentru 
aprobarea schemelor de finanțare, care se aplică în agricultură aferente anului 
2020.  

 
                  Cu privire la primul aspect, beneficiarii plăților,  sunt  societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură, prevăzute la art. 7, alin. 2(1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 : ,, formele asociative de 
proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânațelor, obști 
de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate, composesorate, obști de 
cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și 
forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și 
ale Legii nr. 169/1997 ”. 
                   Cat priveste a doua etapa, specifică depunerii documentelor 
necesare la centrele județene APIA, pentru obținerea cererii de sprijin în 
agricultură, având în apreciere că dosarul care trebuie întocmit de beneficiarul 
acestei scheme de plata este unul stufos , timpul calendaristic se dovedește 
insuficient. 
                  Astfel formele asociative de proprietate , pentru depunerea  cererii 
unice de plată, trebuie sa îndeplinească ,pe lângă documentele de identificare 
care dovedesc statutul juridic, doua condiții fundamentale , respectiv tabelul 
centralizator care cuprinde acordul fiecarui membru deținator de animale, 
la care se anexează hotararea adunării generale a asociației privind  
utilizarea fondurilor. 
                   Luând în considerare măsurile restrictive impuse de ordonațele 
militare privind prevenirea răspândirii Covid-19, reprezentanțiilor legali ai 
formelor asociative de proprietate pașuni și păduri , le este cu neputință a 
convoca și desfășura Adunarile Generale ale Asociatiilor, în intenția obținerii 
hotărârilor necesare depunerii documentelor obligatorii, pentru a beneficia de 
plățile APIA  în anul 2020, cu respectarea Ordonanței nr. 26/2000, cu privire la 
constituirea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor.  
 
                 Concluzionand, la nivelul judetului Bihor sunt peste 150 de 
Asociații Urbariale și Composesorate , care solicită sprijin de plată pentru 
curățirea pășunilor și care, consecință a situației dată, riscă a pierde aceste 
subvenții.  
                Motiv pentru care vă solicităm , pentru a minimaliza efectele 
negative asupra activităților din sectorul agricol, ca odată cu reluarea 
depunerii cererilor unice pentru subvențiile pe 2020, în contextul situației 
impusă, formelor asociative de proprietate sus-amintite , să li se preia o 



parte a documentației pe care o pot furniza către centrele APIA, urmând, 
ca ulterior ridicării restricțiilor existente , acestea să poată convoca și 
susține ședințele Adunarilor Generale și pune la dispoziție, documentele 
obligatorii pentru completarea cererii unice de plată, pâna în momentul 
aprobării efectuării plăților de către centrele APIA. 
               Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră favorabil și va asigurăm 
de întreaga noastră deschidere și susținere în activitatea  pe care o desfășurați. 

 

                                 Cu deosebit respect, 

                                 Conducerea APPPTA Bihor:  

 

  




