
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
      Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii  specifice 
                                                                                    Bucureşti, 16.02.2005 
                                                                                    Nr.24/56 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2004 pentru 

modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de 

preaderare pentru  agricultură şi dezvoltare rurală   
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2004 pentru 
modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru  agricultură şi dezvoltare 
rurală, transmis cu adresa nr.P.L. – X 15  din  7 februarie 2005 şi înregistrat sub nr.24/32/08.02.2005. La întocmirea raportului, 
Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi avizul Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului 
special de preaderare pentru  agricultură şi dezvoltare rurală.  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a nr.116/2004 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi 
financiară a Instrumentului special de preaderare pentru  agricultură şi dezvoltare rurală face parte din categoria legilor ordinare, 
potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Dan Gherghelaş – director general al Agenţiei SAPARD.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat, în unanimitate, în şedinţa din 15.02.2005. 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 februarie 2005. 
 Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 alin.(3) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.  
 

Nr. 
crt. 

 
Text ordonanţă  

 
Text Senat  Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivarea 

0 1 2 3 4 

1.   Titlul legii 
L E G E  

privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.116/2004 

pentru modificarea art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.142/2000 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

SAPARD pentru implementarea 
tehnică şi financiară a Instrumentului 

special de preaderare pentru  
agricultură şi dezvoltare rurală   

Nemodificat  

2.   ARTICOL UNIC. –  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.116 din 24 noiembrie 2004 pentru  
modificarea art.5 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.142/2000 

Nemodificat  
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privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru  
implementarea tehnică şi financiară a 
Instrumentului special de preaderare 
pentru  agricultură şi dezvoltare rurală, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1123 din 29 
noiembrie 2004.  

3.  Titlul ordonanţei 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

pentru modificarea art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.142/2000 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei SAPARD 
pentru implementarea tehnică şi 

financiară a Instrumentului 
special de preaderare pentru  

agricultură şi dezvoltare rurală  

Nemodificat   Nemodificat   

 

4.  Articol unic. – Articolul 5 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2000 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei SAPARD 
pentru  implementarea tehnică şi 
financiară a Instrumentului special 
de preaderare pentru  agricultură 
şi dezvoltare rurală, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.471 din 28 septembrie 

Nemodificat   Nemodificat   
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2000, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.309/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

5.  „Art.5. – (1) Agenţia SAPARD 
utilizează pentru  aparatul propriu 
3 autoturisme pentru  transport de 
persoane şi un microbuz, cu un 
consum lunar de carburant de 600 
litri/autovehicul.  
(2) Cele 8 birouri regionale de 
implementare a Programului 
SAPARD utilizează câte un 
autoturism pentru  transport de 
persoane şi câte trei autoturisme 
pentru  activităţi specifice, cu un 
consum lunar de carburanţi de 600 
litri/autovehicul.”  

 
Nemodificat   Nemodificat   

 

 
 
 

PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

Dr.Atilla KELEMEN        Ioan MUNTEANU   

 
 
Întocmit: Consilier Anton Păştinaru     

          Expert Gabriela Ciurea          


