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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru  Afaceri  Europene 

 
   
Bucureşti, 3 februarie 2015 
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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției pentru  Finanțarea Investițiilor Rurale, prin 
reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit   

PL-x nr. 575/2014 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției pentru  Finanțarea Investițiilor Rurale, prin 
reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit   
PL-x nr. 575/2014. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de 
lege transpune  în dreptul intern  Directiva 2011/77/UE, prin care s-a extins 
durata de protecție a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți de la 50 
de ani la 70 de ani. Termenul de transpunere al Directivei este 1/11/2013.  
 
 Romania nu a transpus în termen Directiva astfel încât a fost 
declanșată procedura de neîndeplinire a obligațiilor de stat membru. 
 
 Pe planul dreptului intern, materia este reglementată în principal prin 
Legea nr. 8 privind drepturile de autor și drepturile  conexe, ce prevede la art. 
27 că durata de protecție este de 50 de ani și stabilește modalitatea de 
exercitare a protecției. 
 
 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 
proiectul de lege, cu amendamente, în şedinţa din 8 decembrie 2014. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 713 din 19.06.2014, 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  3 februarie  
2015. 
 
 
 

* 
* * 

 
 Analizând motivarea reglementării prin ordonanţă, Comisia pentru 
afaceri europene admite argumentele Guvernului în ce privește urgența, 
întrucât absorbția eficientă a fondurilor europene este prioritară pentru 
România iar noua politică agricolă comună este în vigoare, în aplicarea 
Regulamentului Consiliului European nr. 1306/2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. 
 
 Analizând acquis-ul european relevant, Comisia pentru afaceri 
europene constată că ordonanța de urgență nu se constituie într -o 
transpunere a unor acte comunitare ci se adresează cadrului european de 
utilizare a fondurilor și urmărește prioritățile strategice ale Uniunii.  
 
 Comisia pentru afaceri europene subliniază că noua agenție, înființată 
prin reorganizarea celei existente, face parte dintr-un cadru instituțional 
modificat în sensul integrării pe verticală a proiectelor, astfel încât serviciile 
tehnice să urmărească derularea proiectelor, de la depunere și evaluare pân ă 
la implementare și încheiere, pe domenii tehnice.  Sunt dispuse și o serie de 
modificări de management dintre care sunt de notat: reducerea personalului 
de conducere, comasarea județelor din jurul Capitalei în administrarea unei 
singure agenții regionale  precum și crearea unei baze de date cu prețuri de 
referință, între altele. 
  
 Prezentul act normativ este destinat asigurării calității managementului 
PNDR 2014-2020 și a luat corespunzător în considerare învățămintele 
implementării PNDR 2007-2013. 
 
 
 Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene 
au fost prezenţi la dezbateri 19 deputaţi. 
 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 

 
 
 
 

    Preşedinte,       Secretar, 
 

        Ana BIRCHALL      Daniel Cătălin ZAMFIR  
 
 
 


