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 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE            MINISTERUL 
AFACERILOR INTERNE 
Nr. 190 din 12 iulie 2022                           Nr. 83 din 12 iulie 2022 
  

  
ORDIN 

pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor  
de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase avand 
 ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul  

ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului 
 afacerilor interne nr. 97/63/2020 

  
  
   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 316.237 din 11.07.2022 al 
Centrului operativ pentru situatii de urgenta si al Directiei generale de 
politici agricole, 
   tinand seama de Avizul nr. 18.797 din 12.07.2022 al Departamentului pentru 
Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
   in temeiul prevederilor: 
   – art. 57 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
   – art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind 
organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 
precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr 
1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru 
Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a 
Precipitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   – art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
  
   ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul afacerilor 
interne emit urmatorul ordin: 
  
   Art. I. - Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate 
de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei 
pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii 
rurale si al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, cu 



modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza: 
   – La articolul 18, dupa alineatul (52) se introduc doua noi 
alineate, alineatele (53) si (54), cu urmatorul cuprins: 
   "(53) Suprafetele de terenuri cu destinatie agricola ocupate cu culturile 
agricole infiintate in primavara anului 2022, afectate de seceta pedologica, 
pentru care utilizatorii de terenuri depun instiintari conform prevederilor 
art. 15, pot fi recoltate sau reinsamantate si anterior datei de intocmire a 
procesului-verbal de constatare si evaluare a pagubelor la culturile 
agricole, al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentul 
regulament. 
   (54) In aplicarea prevederilor alin. (53), producatorii agricoli au 
obligatia identificarii culturii afectate, a blocului fizic si 
parcelei/tarlalei aferente fiecarei culturi si mentinerii unei zone-
tampon/martor nerecoltate sau nereinsamantate, in suprafata de minimum 5% din 
suprafata blocului fizic si parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, 
care se pun la dispozitia Comisiei de constatare si evaluare a pagubelor in 
vederea completarii procesului-verbal de constatare." 
  
   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I 
  
  

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, 
Petre Daea 

  
p. Ministrul afacerilor interne, 

Bogdan Despescu, 
secretar de stat 

 


