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ORDTN Nr. 177178/2022 di,n 29 iunte 2022
pentru completarea Regulamentului privind g€stionarea situatiilor de urgente generate de fenomenc

meteorologice pcriculoase avand ca elect producerea secetci pcdologice, aprobat prin Ordinul
ministrului agriculturii $i dezvoldrii rurale gi al ministrului afacerilor inteme nr. 97163/2020

EMITLNT: MINISTERUL ACRICIII,TIIRII $I DEZVOLIARII RURATE
Nr. 177 din 29 iruie 2022
MINISTERI II, AFACERILOR INTERNE
Nr. 78 din l0 iunie 2022

PUBLICAT iN: MONITORLTL OFICIAL NR. 662 diN I iUIiE 2022

Avand in vedere Referatul de aprobare ru. 316.185 din27.06.2022 al Centrului operativ pentu
situalii de ulgentd $i al Direcliei generale de politici agricole,

linend seama dc Avizulrrt. 1.7'11.491din 30.06.2022 al Dcpaflamentului pentru Situalii Urgenli
din cadrul Ministcrului Afacerilor Inteme.

in temeiul prevcderilor:
- art. 2l lit. b) fi ale art. 4l alin. (l ) din Ordonanla de urgenlS a Guvemului nr. 2ll2004 pdvind

Sistemul Nalional de Mamgement al Situatiilor de Urgenltr, aprobati cu modifictui 9i complet?iri
prin I-egea nr. I512005, cu modificirilc ai completSrile ulterioare;

- art. 8 alin. (l) ti (3) din Hotirdrea Guvemului nr. 55712016 privind managementul tipurilor de

risc, cu modificarile ulterioare;
- art. 57 alin. ( l) ti (2) din Ordonanla de urgerF a Guvemului nr. 5712019 privind Codul

administrativ, cu modifi cdrile qi completirile ulterioare;
- a!t. 9 alin. (5) din Hotdr.area Guvemului nr. 30/2017 privind organizarea Si funclonarea

Ministerului Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale, precum gi pcntru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotirarea Guvemului nr. I .186/2014 privind organizarea 9i funclionarea Autoritiilii pentru

Administarca Sistcmului Nalional Antigrindini ti de Cre$terea Precipitatiilor, cu modificerile li
compleGrilc ultcrioare;

- art. 7 alin. (5) din Ordonanla de urgenle a Guvemului nr. 30/2007 privind organizarea qi

funqionarea Ministerului Afacerilor Inteme, aprobat?i cu modificdri prin l,egea nr. l512008, cu
modifi cdrile gi compleGrile ulterioare,

minisaul agriculturii li dezvolt2irii rurale. interimar, 9i ministrul afacerilor inteme emit urmitorul
ordin:

ART. I
Regulamentul privind gestionarea situaliilor de urgenld generate de fenomenc mcteorologice

periculoase avind ca efect prcducerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului
agriculturii li dezvoltirii rurale gi al m inistrului afacerilor i ntem e r. 97163 D020, publicat in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 320 din 16 aprilie 2020, cu modificirilc pi completdrile
ultcrioare. se completeaza dupa cum urmeazi:

l. La articolul I 5. dupa alineatul ( I ) se introduce un nou alineat, alineatul ( I ^ I ), cu urmAtorul
cuprins:

"(l^1) Prin exceplie de la prevederilc alin. (1), utilizatorii de terenuri cu destinalie agricold
inscrili in evidenlele Agenliei de Pleli ti lntervenlie pentru Agriculture pot depune inttiinltui scrise
la unitatea administrativ-teritoriald pc a cdrci razd teritorialtr se afla terenul, in fomat fizic sau prin
miiloace electronice de transmitere la distanle, de la data intdrii in vigoare a prezentului ordin pAnI
cel t6rziu la data de I august 2022 inclusiv, pentru culturilc agricole infiinlate in toamna anului
2021, respectiv pintr cel tArziu la data de l5 noiembrie 2022 inclusiv. pentru celelalte culturi
agricole."
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2. t a articolul I 8. dupd alinealul (5^ 1) se introduce un nou alineat. alineatul ( 5^2 ), cu urmdtorul
cuprins:

"(5^2) Prin cxccplie de la prevederile alin- (5"1), procesele-verbalc de conslatarc $i cvaluarc a
pagubelor la culturile agricole se intocmesc. de la data intrlrii in vigoare a prezentului ordin pdni cel
tarziu Ia dala dc l5 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole infiintate in toarrma anului 2021,
respectiv pAnA ccl tarziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv. pentru culturile agricole infiinlate in
primlvara anului 2022, si se comunice comitetului local pentru situa$i de ugenla."

3. La articolul 18, dupd alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^l ), cu urmdtorul
cuprins:

"(9"1) Prin exceplie de la prevederile alin. (9), rapoartclc dc sintezi se intocmeso, de la data
intririi in vigoare a prezentului ordin p6ntr cel tarziu la data de 30 august 2022 inclusiv, pentu
cultudle infiinlate in toamna anului 2021, respectiv pena cel tarziu la data de I 5 decembrie 2022
inclusiv, pentru culturile agricole infiin{ate in primdvam anului 2022, ti se comunicd institutiei
prefectului, consiliului judelean 9i Centrului operativ pentru situalii de urgen@ din cadrul
Ministerului Agriculturii 9i Dezvoltirii Rurale."

ART. II
Prezentul ordin sc publici in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.

p. Ministul agriculturii gi dezvoltirii rurale, interimar,
Sorin Moise,
secretar de stat

p. Ministul afacerilor inteme,
Raed Amfat,
secretar de stat

2


