
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 
 

L E G E 
 

 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului         

nr. 103/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare 

Rurală şi a Ordonanţei 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 

 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului       

nr. 103 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii          

nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare 

Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 142/2000 privind 
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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. 646 din 21 iulie 2005, cu următoarele 

modificări şi completări: 
 
  
 

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce punctul 1 cu 

următorul cuprins: 

“1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

«Art. 1. – (1) Se înfiinţează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru  

Agricultură, denumită în continuare Agenţie, instituţie publică în 

subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu 

personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate 

de la bugetul de stat.»” 
 
 

2. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins: 

“5. După litera l) a articolului 3 se introduc 6 noi litere, literele 

m)-s), cu următorul cuprins: 

        «m) este   autoritatea   publică   responsabilă   cu  implementarea 

Sistemului Integrat de Administrare şi Control; 

n) asigură  managementul cotelor de  producţie de zahăr şi izoglucoză şi 

gestionează contribuţiile aferente acestor cote; 

 o) elaborează   manuale   de    proceduri   şi   metodologii   în   vederea 
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implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin;  

          p) implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de 

garanţii aferente restituţiilor; 

r) furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al 

agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit; 

s) realizează şi întreţine sistemul de identificare a parcelelor agricole.»” 
 
 
 3. La articolul I, după punctul 6, se introduce punctul 61 cu 

următorul cuprins: 

“61. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

«(2)  Numărul de posturi al Agenţiei va fi de maximum 5.000 în 

anul 2006.»” 

 
 

4. La articolul IV, punctul 3, alineatul (6) al articolului 3 va 

avea următorul cuprins: 

„(6) Începând cu intrarea în vigoare a Planului Naţional de Dezvoltare 

Rurală, Agenţia SAPARD preia personalul din cadrul direcţiilor judeţene 

pentru  agricultură şi dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale, care are atribuţii în cadrul serviciului tehnic delegat 

pentru  Programul SAPARD. Personalul va fi preluat, fără examen sau 

concurs şi va beneficia de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul angajat în 

cadrul Agenţiei SAPARD.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
 
 

 p. PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

  
Dan Radu Ruşanu Nicolae Văcăroiu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bucureşti, 12 decembrie 2005 
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