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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură 
de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, trimis cu adresa nr. PL-x 87 din 03 martie 
2014, înregistrată sub nr. 4c-2/123 din 04 martie 2014. 
 Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 24 
februarie 2014. 

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere următoarele avize: al Consiliului 
Legislativ şi al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea mai multor 
acte normative şi vizează asigurarea cadrului legal pentru suplimentarea surselor de finanţare a 
obiectivelor de investiţii aferente domeniului public aflat în administrarea regiilor autonome 
aeroportuare de interes local, deblocarea activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au 
de recuperat sume, reprezentând plăţi restante, de la autorităţile administraţiei publice locale, precum 
şi majorarea salariilor persoanelor implicate în programele operaţionale structurale din fonduri 
europene, la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat actul normativ menţionat mai 
sus, în şedinţa din 15 aprilie 2014. 

Din totalul de 34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi la 
dezbateri 31 deputaţi. 
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La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, domnul Dan 

Manolescu, Secretar de Stat şi domnul Attila Gyorgy la Ministerul Finanţelor Publice. 
 

În urma examinării actului normativ şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare cu amendamente admise şi respinse, prezentate în Anexă. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 
                                     
                
 
                                                                                                                  
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                Gheorghe-Eugen NICOLĂESCU                            Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
Şef Serviciu, 
Giorgiana ENE 
 
Consilier parlamentar 
Ioana Popescu 
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       ANEXA  
 

ANEXA  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

0 1 2 3 
1 Art. II (1)Prin derogare de la prevederile 

art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 
31 decembrie 2014, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prin 
hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume 
pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la 
art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 61/2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind 
finanţarea regiilor autonome aeroportuare 
cu specific deosebit, de interes local, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
78/2013, prin majorarea transferurilor de la 
bugetul de stat către bugetele focale, 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Transporturilor la o poziţie distinctă. 
(2)Ministerul Transporturilor repartizează 
sumele aprobate potrivit alin. (1) către 
ordonatorii principali de credite ai 
bugetelor locale potrivit notelor de 
fundamentare şi a deconturilor justificative 
a sumelor reprezentând cheltuielile de 
investiţii solicitate/acordate avizate şi 
însuşite de aceştia. 

1. Textul Art.II se elimină 
 

Autor: DeputatPNL- Vasile Horga 

Motivaţia adoptării: Prin lege Fondul de Rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului se consuma pe baza hotararilor luate de 
Guvern, fara implicarea Parlamentului. 
Fondul de Rezerva este parte a Bugetului de Stat al României şi a 
fost aprobat prin Legea Bugetului de Stat. 
O altă aprobare nu mai este necesară. 
Art.II al OUG nr.107/2013 nu are obiect şi trebuie eliminat. 
Responsabilitatea privind utilizarea Fondului de Rezervă este strict 
în sarcina Guvernului, şi nu a Parlamentului. Dacă Guvernul nu îşi 
asumă responsabilitatea consumării Fondului de rezervă aflat la 
dispoziţia sa, se poate propune la o rectificare ulterioară de buget, 
redistribuirea unei părţi din acest fond pe destinaţiile considerate 
de Guvern ca fiind necesare. Legea privind rectificarea bugetară va 
fi supusă aprobării Parlamentului 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

(3)Răspunderea pentru modul de utilizare a 
sumelor astfel primite o deţine regia 
autonomă aeroportuară, precum şi unitatea 
administrativ-teritorială sub autoritatea 
căreia funcţionează respectiva regie. 

 
2 Art. VII (1) Începând cu 1 ianuarie 2014, 

prin derogare de la prevederile cap. I din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
103/2013 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, salarizarea 
personalului din structurile cu rol de 
autoritate de management pentru 
Programul operaţional sectorial Creşterea 
competitivităţii economice, Programul 
operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor 
umane, Programul operaţional Mediu, 
Programul operaţional Transport, 
Programul operaţional Dezvoltarea 
capacităţii administrative şi Programul 
operaţional pentru pescuit se stabileşte la 
nivelul de salarizare aferent funcţiilor din 
cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La articolul VII, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art. VII. – (1) Prin derogarea de 
la prevederile cap. I Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
salarizarea personalului din structurile cu 
rol de autoritate de management pentru 
Programul operaţional sectorial Creşterea 
competitivităţii economice, Programul 
operaţional sectorial Dezvoltarea 
resurselor umane, Programul operaţional 
Mediu, Programul operaţional Transport, 
Programul operaţional Dezvoltarea 
capacităţii administrative, Programul 
operaţional pentru pescuit şi Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală se 
stabileşte la nivelul de salarizare aferent 
funcţiilor din cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene.” 
 

Autor: Deputat PSD -  Valeriu Steriu 
 
 
 
 
 

Neincluderea PNDR poate fi considerată ca un tratament neegal şi 
injust, prin raportarea la rezultatele obţinute în absorbţia fondurilor 
europene. PNDR 2007-2013 înregistrează o rată la nivel de 
angajament (contractare) de 93% şi de absorbţie (plată) de 67,5%, 
fiind cea mai ridicată prin comparaţie cu rezultatele celorlalte 
programe operaţionale.  

Prin neincluderea Autorităţii de Management pentru 
PNDR printre destinatarii prevederilor menţionate, fenomenul de 
migrare al personalului cu experienţă valoroasă în gestionarea 
fondurilor europene către alte autorităţi de management,  cu un 
sistem de salarizare atractiv, se va accentua. Acest fapt va conduce 
la perturbarea implementării în continuare a PNDR 2007-2013, 
precum şi la definitivarea pregătirii documentelor programatice 
aferente perioadei 2014-2020, activitate ce presupune, în 
continuare, solicitarea tuturor resurselor umane şi materiale 
disponibile, la un  potenţial maxim. 

Continuarea aplicării actualului sistem de salarizare poate 
avea consecinţe directe cum ar fi: imposibilitatea compensării 
imediate a pierderilor de personal, recompensării şi  motivării 
personalului rămas, cu suprasolicitarea personalului disponibil, 
fapt ce poate determina neîncadrarea în termenele stabilite pentru 
atingerea obiectivelor specifice din motive neimputabile.  

Un element foarte important în promovarea unei astfel de 
măsuri de natură salarială şi pentru Autoritatea de Management 
pentru PNDR îl reprezintă facilitatea finanţării din Program a 
drepturilor salariale ale personalului Autorităţii de management, 
care sunt decontate în proporţie de 100% prin măsura Asistenţă 
Tehnică. 
Astfel, includerea AM PNDR între beneficiarii prevederilor art. 
VII al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 nu 
determină un impact bugetar, întrucât salarizarea personalului AM 
PNDR este eligibilă pentru a fi decontată din alocarea măsurii 511 
„Capitolul 16 Operaţiuni de asistenţă tehnică – Cheltuieli efectuate 
direct către beneficiarii măsurii de asistenţă tehnică” din PNDR, 
mai mult ca o particularitate de care nu beneficiază alte autorităţi 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

  
 
  

de management, sunt decontate inclusiv cheltuielile cu 
contribuţiile sociale şi de sănătate plătite de angajator. 

3 …. 3.Art.VII. – (21)  Personalul  din cadrul 
structurii cu rol de autoritate de 
management pentru Programul Na�ional 
de Dezvoltare Rurală beneficiază de 
drepturile salariale aferente func�iilor din 
cadrul Ministerul Fondurilor Europene 
începând cu data de 01.01.2015 

 

 

4 Art. X Prin derogare de la prevederile art. 
30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 223 alin. 
(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în anul 2013, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a 
Guvernului, pot fi alocate sume 
Ministerului Educaţiei Naţionale pentru 
instituţiile de învăţământ universitarele stat 
pentru plata titlurilor executorii având ca 
obiect drepturi salariale. 
 

4. Textul Art.X se elimina 
 

Autor: Deputat PNL-Vasile Horga 

Motivaţia adoptării: Prin lege Fondul de Rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului se consuma pe baza hotararilor luate de 
Guvern, fara implicarea Parlamentului. 
Fondul de Rezerva este parte a Bugetului de Stat al Romaniei si a 
fost aprobat prin Legea Bugetului de Stat. 
O alta aprobare nu mai este necesara. 
Art.II al OUG nr.107/2013 nu are obiect si trebuie eliminat. 
Responsabilitatea privind utilizarea Fondului de Rezerva este strict 
in sarcina Guvernului, si nu a Parlamentului. Daca Guvernul nu isi 
asuma responsabilitatea consumarii Fondului de rezerva aflat la 
dispozitia sa, se poate propune la o rectificare ulterioara de buget, 
redistribuirea unei parti din acest fond pe destinatiile considerate 
de Guvern ca fiind necesare. Legea privind rectificarea bugetara va 
fi supusa aprobarii Parlamentului 

5 Art. XI  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
74/2009 privind gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile provenite din 
Fondul european de garantare agricolă, 
Fondul european agricol de dezvoltare 
rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 
a fondurilor alocate de la bugetul de stat, 

5. Articolul XI, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
74/2009 privind gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile provenite din 
Fondul european de garantare agricolă, 
Fondul european agricol de dezvoltare 

Motivaţia adoptării: Dispozițiile art.XI din Ordonanţă de 
urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare au ca obiect modificarea și completarea unor 
prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile 
provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul 
european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 
pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la Comunitatea 
Europeană şi a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat aferente programului de 
colectare şi gestionare a datelor necesare 
desfăşurării politicii comune în domeniul 
pescuitului şi a programului de control, 
inspecţie şi supraveghere în domeniul 
pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din 
Legea nr. 218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală, 
Fondul european pentru pescuit şi Fondul 
european pentru garantare agricolă prin 
preluarea riscului de creditare de către 
fondurile de garantare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
434 din 25 iunie 2009, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 371/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 
a fondurilor alocate de la bugetul de stat, 
privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la Comunitatea 
Europeană şi a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat aferente programului de 
colectare şi gestionare a datelor necesare 
desfăşurării politicii comune în domeniul 
pescuitului şi a programului de control, 
inspecţie şi supraveghere în domeniul 
pescuitului şi pentru modificarea art. 10 
din Legea nr. 218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală, 
Fondul european pentru pescuit şi Fondul 
european pentru garantare agricolă prin 
preluarea riscului de creditare de către 
fondurile de garantare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 371/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

 
 
 
 

La articolul 13, după litera b) se 
introduce o nouă literă, litera b1), cu 
următorul cuprins: 
„ b1) sumele alocate de la bugetul de 
stat, care acoperă atât cofinanţarea 
naţională, cât şi temporar contribuţia 

Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente 
programului de colectare şi gestionare a datelor necesare 
desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a 
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul 
pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 
privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru 
pescuit şi Fondul european pentru garantare agricolă prin preluarea 
riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Față de prevederile ințiale din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2009, propuse a se modifica și completa prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013, ca urmare a 
intrării în vigoare a Regulamentului Parlamentului European și al 
Consiliului (UE) nr. 1310/2013 de stabilire a anumitor dispoziții 
tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și 
repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a 
Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) 
nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în 
ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, se impune 
includerea în actul normativ de modificare și a unor prevederi 
(art.13 lit.b1) care să vizeze asigurarea cadrului legal pentru a 
permite încheierea în continuare de angajamente pentru finanțarea 
proiectelor din fonduri europene, în perioada de tranziție la noua 
perioadă de programare.  

În prezent datorită finalizării perioadei de programare 
2007-2013, alocarea financiară aferentă acesteia, este acoperită de 
angajamentele legale încheiate în această perioadă, iar încheierea 
de noi angajamente pentru finanțarea proiectelor din fonduri 
europene este condiționată de existența și aprobarea de către 
Comisia Europeană a documentelor programatice aferente 
perioadei 2014-2020 (Acordul de Parteneriat, Programul Național 
de Dezvoltare Rurală).   
  

Pentru asigurarea trecerii către noua perioadă de 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

FEADR, pentru asigurarea tranziţiei la 
noua perioadă de programare 2014-
2020, respectiv până la momentul 
decontării cheltuielilor eligibile de către 
Comisia Europeană aferente 
angajamentelor legale încheiate în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului Parlamentului 
European şi al Consiliului (UE) nr. 
1310/2013 şi ale actelor delegate 
conform prevederilor art.89 din 
Regulamentul Parlamentului European 
şi al Consiliului (UE) nr. 1305/2013;”. 

  
Autor: Deputat Nini Săpunaru, 

Deputat George Scarlat 
 

programare 2014-2020, a fost aprobat Regulamentul Parlamentului 
European și al Consiliului (UE) nr. 1310/2013 de stabilire a 
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a 
Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) 
nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în 
ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014. Prin intermediul 
acestuia se asigură continuarea, fără întreruperi a politicilor 
agricole și de dezvoltare rurală, a schemelor de sprijin existente, 
cu respectarea unor cerințe specifice prevăzute la art.3 alin.(2), 
respectiv până la aprobarea noilor documente programatice.  

Astfel, statele membre deși nu au finalizate documentele 
programatice 2014-2020, a căror aprobare presupune parcurgerea 
unui proces complex de analize, documentări în susținere, pot 
permite beneficiarilor schemelor de sprijin încheierea de 
angajamente legale, în vederea obținerii finanțării din fonduri 
europene, în baza regulilor din perioada de programare 2007-2013, 
cu utilizarea alocării aferente 2014-2020.  
 Urgenţa adoptării prezentului act normativ constă în necesitatea 
asigurării cadrului legal pentru a permite încheierea în continuare 
de angajamente pentru finanțarea proiectelor din fonduri europene, 
în perioada de tranziție, iar neadoptatea proiectului de act normativ 
poate avea drept consecință, imposibilitatea de a utiliza facilitatea 
de a încheia angajamente noi conform regulilor din perioada 
anterioară, cu finanțare din alocarea aferentă perioadei de 
programare 2014-2020, ceea ce determină încetarea schemelor de 
finanțare existente, noile scheme de finanțare devenind active 
după aprobarea documentelor programatice 2014-2020 și numai 
cu respectarea strictă a noilor cerințe care pot fi mai restrictive din 
punct de vedere al condițiilor de eligibilitate și finanțare solicitate. 
Uniunii Europene 2014-2020 se introduc în bugetele ordonatorilor 
principali de credite la un titlu de cheltuieli distinct, după intrarea 
în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor 
externe nerambursabile, pe baza fişei de fundamentare a 
proiectului propus la finanţat/refinanţat, avizată de principiu, din 
punct de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de 
management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

Propunerile de credite de angajament şi credite bugetare necesare 
asigurării finanţării proiectelor din fonduri externe nerambursabile, 
aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 
2014-2020  se stabilesc de către ordonatorii principali de credite cu 
rol de Autoritate de Management pe baza valorii proiectelor 
aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi 
finanţate în cadrul programelor operaţionale. 
Amendamentul nu se susţine având în vedere faptul că proiectele 
nu sunt aprobate încă şi nu se cunoaşte dacă vor fi considerate 
eligibile de către Comisia Europeană, ar putea deveni cheltuieli 
definitive ale bugetului de stat cu impact asupra deficitului 
bugetar. 
 

6  6.Începând cu 01.01.2015  se abrogă 
art.191 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2009 privind 
gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul 
european de garantare agricolă, Fondul 
european agricol de dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru pescuit şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat, 
privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la 
Comunitatea Europeană şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat aferente 
programului de colectare şi gestionare a 
datelor necesare desfăşurării politicii 
comune în domeniul pescuitului şi a 
programului de control, inspecţie şi 
supraveghere în domeniul pescuitului şi 
pentru modificarea art.10 din Legea 
nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul 
european pentru pescuit, Fondul 
european de garantare agricolă, prin 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

preluarea riscului de creditare de către 
fondurile de garantare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.434 din 25 iunie 2009, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.371/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare 

7 Text OUG nr 74/2009 
Art. 222 (1)MADR, prin Direcţia generală 
pescuit - Autoritate de Management pentru 
POP, acordă un avans parteneriatelor 
public-private selectate potrivit legii, în 
limita plafonului aprobat prin POP, necesar 
acoperirii cheltuielilor de constituire a 
acestora ca grupuri locale de acţiune pentru 
pescuit şi pentru elaborarea strategiilor de 
dezvoltare locală integrată, astfel cum sunt 
menţionate în POP, fără constituirea unei 
garanţii bancare. 
(11)MADR, prin Direcţia generală pescuit - 
Autoritate de Management pentru POP, 
acordă un avans de până la 50% din 
valoarea totală a cheltuielilor eligibile 
pentru solicitanţii care sunt instituţii 
publice, pentru realizarea de investiţii prin 
POP, ale căror cereri de finanţare au fost 
selectate potrivit legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)În termen de maximum 9 luni de la 

7.După punctul 4 al articolului XI, se 
introduce un nou punct, punctul 5 cu 
următorul cuprins: 
 
„5. Articolul 22² se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
22²-(1) MADR, prin Direcţia generală 
pescuit - Autoritate de Management 
pentru POP, acordă un avans pentru 
realizarea de investiţii prin POP, astfel: 
a) de până la 50% din valoarea totală a 
cheltuielilor eligibile pentru solicitanţii 
care sunt instituţii publice, ale căror cereri 
de finanţare au fost selectate potrivit legii, 
cu posibilitatea retragerii de către 
AMPOP a părţii de avans nejustificat de 
beneficiarul public înainte de ultima 
tranşă de plată. 
b) de până la 40% din valoarea totală a 
sprijinului nerambursabil aferent 
cheltuielilor eligibile pentru solicitanţii 
privaţi, ale căror cereri de finanţare au fost 
selectate potrivit legii, intr-o singura 
tranşa şi se justifică până la ultima tranşă 
de plată. 
c) de până la  100% din valoarea totala 
eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată. 
Acest avans se acorda beneficiarului pe 

Motivaţia adoptării: În prezent etapa de constituire a grupurilor 
locale de acţiune s-a finalizat, avansurile acordate fiind justificate 
şi, unde a fost cazul, returnate.  
 Totodata, avand in vedere statusul implementarii programului 
operational de pescuit si sfarsitul perioadei de programare 2007 – 
2013, este impetuos necesar adoptarea si implementarea unor 
instrumente pentru a facilita cresterea gradului de absorbtie a 
fondurilor destinate pescuitului si diminuarea riscului de 
dezangajare a acestora. In contextul situatiei economice din 
sectorul de pescuit, folosirea instrumentelor de avans in beneficiul 
beneficiarilor privati (IMM-uri) ai POP cu garantarea acestor 
avansuri prin fondurile de garantare inscrise in registrul special al 
BNR, ar contribui in mare masura la acelerarea finalizarii 
investiilor cu fonduri nerambursabile din POP. 
Totodata se acopera o eventuala disfunctionalitate in procedura de 
acordare a avansurilor la beneficiarii publici POP in situatia in care 
acestia nu reusesc sa justifice in totalitate avansul acordat de AM 
POP. 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

semnarea contractului de finanţare 
nerambursabilă, beneficiarii vor justifica 
sumele acordate în avans potrivit alin. (1) 
prezentând documente justificative, care să 
dovedească eligibilitatea cheltuielilor 
efectuate, inclusiv prin elaborarea şi 
depunerea unei strategii de dezvoltare 
locală integrată a zonelor pescăreşti. 
 

baza facturii aferente tranşei de plată. 
Avansul se justifică, in termen de 7 zile, 
de către beneficiar prin prezentarea 
ordinului de plata aferent facturii pentru 
care s-a eliberat avansul. 
 
 
 
(2) Plata avansului la beneficiarii privaţi 
trebuie să respecte următoarele reguli: 
a) să fie subordonată constituirii unei 
garanţii bancare sau a unei garanţii 
eliberate de fondurile de garantare 
înregistrate în Registrul special al Băncii 
Naţionale a României, care corespunde 
procentului de 110% din suma avansului. 
Beneficiarii privaţi ai măsurilor finanţate 
prin POP sunt beneficiari ai garanţiilor 
acordate de către fondurile de garantare în 
condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
20/2013 privind reglementarea unor 
măsuri necesare derulării proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală şi 
Programul operaţional pentru pescuit.  
b) beneficiarul privat poate primi avansul 
numai după avizarea favorabilă de către 
AMPOP a procedurii de achiziţii, conform 
procedurilor de lucru ale acesteia. 
c) sumele reprezentând avansuri acordate 
şi nejustificate până la termenul prevăzut 
la alin. (11) vor fi recuperate de AMPOP 
prin executarea scrisorilor de garanţie. 
Sumele astfel recuperate se vor restitui 
MADR, care la rândul său le va transfera 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

în contul de venituri ale bugetului de stat. 
d) este interzisă acordarea unui avans 
către un beneficiar POP care a beneficiat 
anterior de avans şi pe care nu l-a 
justificat sau de la care nu a fost 
recuperat. 
 
 Autor: Deputat Ciobanu Gheorghe 
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AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

0 1 2 3 
1  1.La articolul VII, după alin.(1) se introduc 

două noi alineate, alin.(11) şi alin.(12), cu 
următorul cuprins: 
 
      „(11) Beneficiază de prevederile alin.(1) 
şi personalul din cadrul structurilor care 
îndeplinesc prin delegare funcţii de 
gestionare şi implementare pentru 
Programul Operaţional pentru Pescuit, 
precum şi personalul unităţii de plată 
aferent acestuia. 
 
 
    (12) Beneficiază de prevederile alin.(1) şi 
personalul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură.” 
 
 
 

Autor: Deputat PSD - Petre Daea

Motivaţia adoptării: Ţinând cont de prevederile art.3 lit.c) 
din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice nr.284/2010, care statuează la 
nivelul de principiu faptul că „Sistemul de salarizare 
reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele 
principii: … echitate şi coerenţă, prin crearea de 
oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de 
valoare egală, pe baza principiilor şi normelor unitare 
privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte 
drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul 
bugetar” este necesar să se creeze un cadru normativ unitar 
în ceea ce priveşte nivelul de salarizare. 
      Cheltuielile suplimentare generate de aplicarea acestor 
prevederi sunt eligibile în cadrul Programului Operaţional 
pentru Pescuit conform Regulamentului nr.1198/2006 
privind Fondul European pentru Pescuit, nefiind afectate 
alocările bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale la Titlul „Cheltuieli de personal”. 
     Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 
organism care răspunde de gestionarea eficientă, efectivă şi 
transparentă a asistenţei financiare asigurate prin Fondul 
European de garantare Agricolă (FEGA) pentru plăţile 
directe şi măsurile de piaţă şi pentru unele măsuri finanţate 
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR), a realizat o absorbţie de 98% din fondurile 
nerambursabile alocate. 
   Datorită migrării mari a personalului calificat APIA către 
autorităţile de management pentru drepturile salariale mai 
avantajoase, precum şi a faptului că APIA a cheltuit sume 
mari pentru pregătirea profesională a personalului plecat, 
se constată necesitatea eliminării discrepanţelor şi 
abordarea unei echităţi şi coerenţe, prin crearea de 
oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de 
valoare egală. Cheltuielile suplimentare generate de 
aplicarea acestor prevederi în cazul APIA implică o 
suplimentare a fondului de salarii cu o valoare de 151.605 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

mii lei pentru anul 2014.  
Motivaţia respingerii: Majorarea salariilor de bază de 

care beneficiază personalul din cadrul structurilor care 
îndeplinesc prin delegare funcţii de gestionare şi 
implementare pentru Programul Operaţional pentru 
Pescuit, precum şi personalul unităţii de plată aferent 
acestuia, respectiv personalul Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, prin asimilare cu salariile 
personalului de specialitate din Ministerul Fondurilor 
Europene, implică o majorare a fondului de salarii al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de 151,6 
milioane lei, respectiv 43,3% din bugetul aprobat pe 
anul 2014. 

Ca urmare, aprobarea acestor amendamente conduce la 
majorarea cheltuielilor de personal ale bugetului de stat şi, 
implicit, ale bugetului general consolidat. 

Prin Legea nr.355/2013 pentru aprobarea plafoanelor 
unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, a fost 
aprobat plafonul nominal al cheltuielilor de personal ale 
bugetului general consolidat pe anul 2014 (48.006,1 
milioane lei), precum şi plafonul cheltuielilor de personal 
ale bugetului general consolidat pe anul 2015, respectiv 
7,2% din produsul intern brut. 
 De asemenea, potrivit prevederilor art. 18 alin. (4) din 
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, nivelul nominal al 
cheltuielilor de personal pentru anul 2014, precum şi 
plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general 
consolidat pentru anul 2015 sunt obligatorii. 
 

2  
 
(2)Asimilarea funcţiilor şi salariilor din 
structurile cu rol de autoritate de 
management prevăzute la alin. (1), cu 
funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora 
din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, 
precum şi stabilirea nivelului concret al 
drepturilor salariale se fac prin ordin comun 
al Ministerului Fondurilor Europene şi al 

 2. La articolul VII, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

“(2)Asimilarea funcţiilor şi salariilor din 
structurile cu rol de autoritate de management  
prevăzute la alin. (1), respectiv asimilarea 
salariilor personalului contractual din 
cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, cu funcţiile şi nivelul de 
salarizare al acestora din cadrul Ministerului 

Motivaţia respingerii: Amendamentele de la pct.3 şi pct.4  
au ca obiect asimilarea funcţiilor şi salariilor din structurile 
cu rol de autoritate de management pentru Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală, a  funcţiilor şi salariilor 
personalului contractual din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), a funcţiilor şi 
salariilor din cadrul structurilor care îndeplinesc prin 
delegare funcţii de gestionare şi implementare pentru 
Programul Operaţional pentru Pescuit, precum şi ale 
personalului unităţii de plată aferent acestuia, respectiv ale 
personalul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

ordonatorilor principali de credite ai 
structurilor cu rol de autoritate de 
management. 

Fondurilor Europene, precum şi stabilirea 
nivelului concret al drepturilor salariale se fac 
prin ordin comun al Ministrului Fondurilor 
Europene şi al ordonatorilor principali de 
credite ai structurilor cu rol de autoritate de 
management și ai Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit.” 
 

Autor: Dep. Nini Săpunaru,
Dep. George Scarlat

 
 
 

din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum şi 
stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale prin 
ordin comun al Ministerului Fondurilor Europene şi al 
ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de 
autoritate de management. 

Astfel, cele doua categorii de personal nu pot fi asimilate 
nici din punct de vedere al salarizării şi nici al funcţiilor, 
avînd în vedere că regimul juridic al acestora este diferit. 
De altfel, în amendamente se propune asimilarea tuturor 
funcţiilor contractuale din cadrul APDRP, fără a se face o 
diferenţiere între funcţiile de specialitate şi cele 
contractuale comune din sectorul bugetar (secretar, şofer, 
portar, muncitor). 
 
 

3   3. La articolul VII, după alineatul (2), se 
introduce alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 
 
“(21) Personalul  din cadrul structurii cu rol de 
autoritate de management pentru Programul 
Național de Dezvoltare Rurală, precum și 
personalul contractual al Agenției de Plăți 
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit va 
beneficia de drepturile salariale aferente 
funcțiilor publice din cadrul Ministerul 
Fondurilor Europene începând cu data de 
01.01.2015, prin derogare de la prevederile 
legale. 

Autor: Dep. Nini Săpunaru,
Dep. George Scarlat

 
 
 
 
 

Motivaţia respingerii: Amendamentele de la pct.3 şi pct.4  
au ca obiect asimilarea funcţiilor şi salariilor din structurile 
cu rol de autoritate de management pentru Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală, a  funcţiilor şi salariilor 
personalului contractual din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), a funcţiilor şi 
salariilor din cadrul structurilor care îndeplinesc prin 
delegare funcţii de gestionare şi implementare pentru 
Programul Operaţional pentru Pescuit, precum şi ale 
personalului unităţii de plată aferent acestuia, respectiv ale 
personalul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora 
din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum şi 
stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale prin 
ordin comun al Ministerului Fondurilor Europene şi al 
ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de 
autoritate de management. 
Astfel, cele doua categorii de personal nu pot fi asimilate 
nici din punct de vedere al salarizării şi nici al funcţiilor, 
avînd în vedere că regimul juridic al acestora este diferit. 
De altfel, în amendamente se propune asimilarea tuturor 
funcţiilor contractuale din cadrul APDRP, fără a se face o 
diferenţiere între funcţiile de specialitate şi cele 
contractuale comune din sectorul bugetar (secretar, şofer, 
portar, muncitor). 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2013 

Text propus de Comisie 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului 
 

 
 
 
La articolul VII, după alin.(2) se introduce 
un nou alineat, alin.(21), cu următorul 
cuprins: 
 
    „(21) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din 
structurile prevăzute la alin.(11) şi alin.(12), cu 
funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din 
cadrul Ministerului Fondurilor Europene, 
precum şi stabilirea nivelului concret al 
drepturilor salariale se face prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.” 
 
Autor: Deputat PSD - Petre Daea 
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