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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20 / 
2013, privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PLx. 
344/2013 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20 / 2013, privind reglementarea unor 
măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală – PLx. 344/2013. 
 
Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(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 adoptat proiectul de lege, cu 
modificări, în şedinţa din 30 septembrie 2013.  
 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 851 din 1 august 2013, a avizat favorabil proiectul 
de Ordonanţă, cu observaţii şi propuneri, privind categoria reglementării (proiectul nu 
transpune un act juridic al UE şi nici nu are ca finalitate crearea cadrului juridic 
pentru aplicarea unui regulament al UE), baza legală şi aspecte de tehnică legislativă.  
 
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  15 octombrie 2013. 
 
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 
pentru finaţarea din surse naţionale a activităţii de garantare a scrisorilor de garanţie 
bancară, necesare pentru eliberarea avansului prevăzut de contractele de finanţare cu 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). Această activitate este 
justificată de absenţa posibilităţilor proprii de garantare de către înşişi beneficiarii 
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fondurilor europene, care ar fi excuşi de la plata avansurilor, şi implicit, de eliminarea 
riscului de blocare a finanţării proiectelor prin PNDR şi reducerea dramatică a cotei 
de absorbţie.  
 
Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri 16 deputaţi. 
 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 
 
 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 

 
Relu FENECHIU               Ana BIRCHALL 
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