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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0811/2011, adresată de Garbis Kehaiyan, de cetățenie română, în 
numele Asociației pentru prevenirea abuzurilor fiscale (APAF), privind deturnarea 
de fonduri europene în domeniul agriculturii de către statul român

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță faptul că primăriile din zona rurală a României fraudează licitațiile 
pentru închirierea pășunilor și depun ele însele declarații de eligibilitate pentru accesarea 
fondurilor europene. Astfel, autoritățile încasează în mod nelegitim subvențiile, fără a fi 
controlate și fără a efectua lucrările de întreținere a terenurilor, astfel cum declară în 
procesele-verbale de recepție. Crescătorii de animale se plâng de faptul că nu mai acces la 
pășuni și islazuri, iar în consecință animalele lor mor de foame. Petiționarul consideră că acest 
fenomen este generalizat la nivel național și solicită instituțiilor europene să intervină de 
urgență pentru remedierea acestei situații.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

OLAF a furnizat Comisiei următoarele informații privind acest caz.

Cazul OF/2011/0701 (SAPS România – Acuzație privind unele nereguli în care ar fi implicată 
Primăria Comarnic, județul Prahova) a fost închis de OLAF la 10 ianuarie 2012.

S-a afirmat că, între anii 2007 și 2011, Primăria orașului Comarnic a primit subvenții în baza 
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schemei de plată unice pe suprafață (SAPS) pentru terenurile publice acoperite de păduri, care 
nu sunt menținute în bune condiții agricole. În plus, se afirmă că primarul orașului Comarnic a 
manipulat procedurile de ofertare privind închirierea pășunilor din domeniul public prin 
modificarea criteriilor de selecție pentru a favoriza anumiți agricultori.

În timpul evaluării, s-a stabilit că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) 
din România a recuperat suma de 198 167,19 RON (aproximativ 60 000 EUR), dedusă din 
subvenția acordată pentru anul 2009, reprezentând sancțiuni multianuale impuse pentru anul 
2007. În plus, APIA a depistat nereguli grave legate de cererea depusă de beneficiarul în 
cauză în anul 2011 și a reprocesat cererile depuse în anii 2009 și 2010.

În urma reprocesării cererilor din 2009 și 2010, în cazul cărora s-a ținut seama de neregulile 
descoperite în 2011, s-ar putea iniția împotriva beneficiarului o procedură de recuperare a 
datoriei pentru sumele integrale sau parțiale primite în anii 2009 și 2010. Printr-o procedură 
de recuperare completă, beneficiarul ar trebui să ramburseze aproximativ 636 223 RON 
(aproximativ 160 000 EUR).

Informațiile au fost transmise către DG AGRI și autorităților competente române (APIA și 
DLAF) la 6 februarie 2012. De asemenea, reclamantul a fost informat, la aceeași dată, despre 
decizia de închidere a cazului fără continuarea anchetei.

Nu s-au luat alte măsuri.


