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AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 78/2014 privind
modificarea art. VII din OUG nr.107 /2013 pentru stabilirea unor măsuri
bugetare
PL-x nr. 72 /2015
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 privind aprobarea OUG nr. 78/2014 privind
modificarea art. VII din OUG nr.107 /2013 pentru stabilirea unor măsuri
bugetare, PL-x nr. 72 /2015.
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de
lege se perfecționarea gestiunii resurselor umane ale Agenției de Plăți și
Intervenție în Agricultură și conduce la implementarea eficientă a
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.
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 în şedinţa din 18 februarie 2015, cu modificarea constând în
adăugarea la excepțiile prevăzute la art. VII, alin 2 a următoarelor categorii
de personal: personalul din cadrul structurilor de coordonare care îndeplinesc
prin delegare func
ții de gestionar e și implementare a asistenței financiare
nerambursabile pentru Programul Opera
țional pentru Pescuit și Programul
Național de Dezvoltare Rurală, Agenției de Plata pentru Programul
Operațional de Pescuit, personalul structurilor de control ex-post și
funcționarii publici din cadrul ției
Agende Plăți și Intervenție pentru
Agricultură.
Expunerea de motive detaliază aspectele financiare ale sprijinului
comunitar pentru România
și întemeiază norma propusă pe evitarea
discriminării salariale a personalului APIA
ță de
fa alte autorități ce
gestionează fonduri europene.
În concepția Comisie i pentru Afaceri Europene, în principiu, măsurile
propuse țin seama de nivelul mai ridicat de încărcare în activitate a
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personalului precum și specializarea necesară gestionării fondurilor Uniunii,
precum și de similitudinea de sarcini.
Sub aspectul justificării stricte a normei, propunerea s-ar fi cerut
însoțită de date cantitative și comparative cu alte categorii de personal din
administrația centrală, nu doar cu cel din gestionarea fondurilor europene,
pentru a evita apariția unor inegalități de salar izare injuste. Se poate admite
însă că în viitorul apropiat salarizarea personalului din ministere va evolua
spre limite inferioare rezonabile, reducând aceste riscuri.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1312 din 4.12.2014, a avizat
favorabil proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii
legislative.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa sa din 10 martie
2015.
*
*
*
Analizând acquis-ul european relevant, precumși situația de fapt
prezentată în motivare, Comisia pentru afaceri europene constată că norma
propusă este exclusiv de drept administrativ intern, neexistând o
reglementare comunitară în materie și admite oportunitatea reglementării.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege, fără
amendamente.
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