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RAPORT 

asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea 
fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a 

fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat   
 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu propunerea 
legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile 
destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi 
prefinanţare alocate de la bugetul de stat, transmisă cu adresa nr.P.l. x 428 din 4 iunie 2007 şi înregistrată sub nr.24/301/05.06.2007.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr.492/2006.   

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare 
şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia 
României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul  Sorin  Chelmu  - secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 de deputaţi membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţele din  perioada 27 - 30 august 2007. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 30 mai 2007. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări  a proiectului de lege.  
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I. Amendamente admise 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
crt. Text iniţial Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.  Titlul legii 
 

LEGE 
pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 67/2006 

privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile destinate 
finanţării politicii agricole 

comune alocate de la 
Comunitatea Europeană, 
precum şi a fondurilor de 

cofinanţare şi prefinanţare 
alocate de la bugetul de stat  

___________ 

Titlul legii – Nemodificat  
 
  

2.  ARTICOL UNIC. – 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 67/2006 privind 
gestionarea fondurilor 
nerambursabile destinate 
finanţării politicii agricole 
comune alocate de la 
Comunitatea Europeană, 
precum şi a fondurilor de 
cofinanţare şi prefinanţare 

___________ 

 ARTICOL UNIC. – După 
art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 67/2006 privind 
gestionarea fonduril
nerambursabile destinate finanţării 
politicii agricole comune alocate de 
la Comunitatea Europeană, precum şi 
a fondurilor de cofinanţare şi 
prefinanţare alocate de la bugetul de 
stat, publicată în Monitorul Oficial al 

or 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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alocate de la bugetul de stat, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.787 din 
18 septembrie 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se completează 
după cum urmează: 
1.  După art.3 se introduce 
art.31, cu următorul cuprins: 
„Art.31. – (1) Salariile de bază 
ale personalului din aparatul 
central al Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi 
Direcţia generală de programare 
bugetară şi coordonare a 
politicilor publice sectoriale, 
Direcţia generală de sinteză a 
politicilor bugetare şi Direcţia 
generală a contabilităţii publice 
şi a sistemului de deconturi în 
sectorul public din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice 
se majorează cu 75% faţă de 
cele prevăzute de actele 
normative în vigoare. 
(2) Majorarea salariilor 
prevăzută la alin.(1) nu se aplică 
personalului din structurile 
Ministerului Agriculturii, 

României, Partea I, nr.787 din 18 
septembrie 2006, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.492/2006, 
se introduce un nou articol, art.31 

cu următorul cuprins: 
 
 
„Art.31. – (1) Personalul din aparatul 
central, personalul de la nivel local cu 
atribuţii directe sau delegate în 
gestionarea asistenţei financiare 
comunitare, din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi personalul din Direcţia 
generală de programare bugetară şi 
coordonarea politicilor publice 
sectoriale, Direcţia generală de 
sinteză a politicilor bugetare şi 
Direcţia generală a contabilităţii 
publice şi a sistemului de deconturi 
din sectorul public din cadrul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor, 
beneficiază de o majorare a salariilor 
de bază de 75%. 
 
 
(2) Procesul de gestionare a asistenţei 
financiare comunitare cuprinde 
activităţi de programare tehnică şi 
financiară, promovare, implementare, 

 
 
 
 
 
Ca urmare a 
modificărilor 
survenite la articolul 
unic. 
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Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr. 543/2006 pentru 
aprobarea structurilor din cadrul 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
care au ca obiect de activitate 
gestionarea asistenţei financiare 
comunitare, precum şi a 
normelor de acordare a 
drepturilor salariale personalului 
aferent. ”  
 

monitorizare, raportare, evaluare, 
contractare, audit, control tehnic şi 
financiar, efectuarea plăţilor, precum 
şi activităţi specifice juridice şi de 
coordonare, cu privire la fondurile 
europene pentru agricultură, 
dezvoltare rurală şi pescuit. 
 
 
 
 
 (4) Majorarea salariilor prevăzute la 
alin.(1) nu se aplică personalului din 
structurile Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale care a beneficiat 
de majorare salarială pentru 
activitatea de gestionare a asistenţei  
financiar comunitare. 

  
Deputat  PNL – Adrian Semcu  
Deputat PSD – Ioan Munteanu  

Comisia a propus aprobarea proiectului cu  26  voturi pentru,  0  voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 
 
 

  VICEPREŞEDINTE,                    SECRETAR, 
     Adrian Emanuil SEMCU                   Vasile MOCANU     
 
 
Întocmit: Consilier dr.Anton Păştinaru  


	     Adrian Emanuil SEMCU                   Vasile MOCANU    

