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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru  aprobarea  

Ordonanţei Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea  
absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  

şi prin Fondul European pentru Pescuit 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată 
spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru 
Pescuit  transmis cu adresa nr.PL. x 474 din 5 octombrie 2009 şi înregistrat sub 
nr.24/823/06.10.2009.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului 
Legislativ, Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi al 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de lege reglementează unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor 
alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru 
Pescuit, având în vedere că obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în 
cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană şi a documentelor programatice PNDR şi Pop 
presupun luarea tuturor măsurilor privind realizarea unei construcţii instituţionale adecvate 
pentru derularea fondurilor europene mai sus enunţate. Demersul normativ intră sub incidenţa 
reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate Politicii regionale şi coordonării 
instrumentelor structurale. 

Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2009 privind unele 
măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit face parte din categoria legilor 
ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege sus menţionat a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul           
Nicolae Giugea, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 de deputaţi, 
membri ai comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat, în unanimitate, în forma prezentată de Senat, în 
şedinţa din 21.10.2009. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 septembrie 2009. 
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. 
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