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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 53/2014 
pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a  Guvernului nr. 24/2010 privind 
controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul 

European de Garantare Agricolă - PLx. 468/2014 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 195 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu avizarea proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea 
Ordonanței de urgenţă a  Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac 
parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă, PL -x nr. 
468/2014. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât prin Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentul European și al Consiliul ui, din 17 decembrie 2013, se 
abrogă Regulamentul (CE) nr. 485/2008 privind controalele efectuate de către statele 
membre cu privire la operațiunile care fac p arte din sistemul de finanțare prin FEGA, 
ceea ce implică modificarea alin. (1) al art. 1 al Ordonanței Guvernului nr. 24/2010. 
 Urmare a recomandării misiunii de audit din 2010 a DG AGRI, România și -a 
asumat obligația de a adecva amenzile în raport cu importanța financiară a t ranzacțiilor 
supuse controalelor până la sfârșitul semestrului I, al anului 2014.  
 Caracterul de urgenţă este derivat din faptul că lipsa adaptării cuantumului 
amenzilor la importanța financiară a tranzacțiilor supuse controalelor, ar conduce la riscul 
de a exclude de la finanțarea comunitară unele cheltuieli finanțate din FEGA, conform 
art. 52 din Regulamentul UE nr.1306 /2013.   
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proie ctul 
de lege, în şedinţa din 1 octombrie 2014. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 945 din 27.06.2014, a avizat favorabil 
proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
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 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 28 octombrie 2014. 
 
 

* 
* * 

 
 Analizând motivarea reglementării prin ordonanţă, Comisia pentru afaceri 
europene admite argumentele Guvernului, întrucât modificarea corespunde normelor 
europene și vine în sprijinul fluidizării plăților către agricultorii din România. 
 
 Analizând fundamentarea modificărilor propuse, Comisia pentru afaceri europene 
constată că sunt justificate, fezabile şi corespund cadrului socio-economic din Uniunea 
Europeană și din România și subliniază necesitatea analizării termenului de intrare în 
vigoare, conform observațiilor Consiliului Legislativ. 
 
 
 Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene, au fost prezenţi 
la dezbateri 13 deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă. 
 
 
 
 

Preşedinte,              Secretar, 
 
 

            Angel TÎLVĂR                               Ana BRCHALL 
 

               
 
 
 


