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   Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                                                                                          Bucureşti,  23.11.2005         
                                                                                          Nr.24/517  

  
 

RAPORT   
asupra proiectului de Lege 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   

 
 

În conformitate cu prevederile art.89 din regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în fond spre reexaminare cu proiectul de Lege 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,  transmis cu adresa nr.P.L. – 
X 323  din 7 noiembrie 2005  şi înregistrat sub nr.24/491/07.11.2005.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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. De asemenea, reglementează cadrul juridic privind modul de finanţare şi stabilirea numărului de personal al Agenţiei. 

Proiectul de Lege 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 face 
parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnii Falviu Lazin  –  secretar de stat  în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi 
Dănuţ Apetrei – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din  23 noiembrie 2005. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 31 octombrie 2005. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma reexaminării, Comisia propune admiterea cu modificări a următoarelor puncte din proiectul de lege: 

 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
crt. 

Text iniţial adoptat de 
Parlamentul României   Text Senat  Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0     1 2 3 4

1.  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, 
finan

 
 

ţată din venituri proprii şi 

1. La articolul I, înaintea 
punctului 1 se introduce un 
punct nou, 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 integral de la bugetul 

1. Nemodificat  S-a luat în considerare 
opinia Preşedintelui 
României în legătură cu 
textul supus 
reexaminării. 
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subvenţii acordate de la bugetul 
de stat.»” 
 

de stat.” 

2.  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 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 

2. Nemodificat  2. La articolul I, punctul 5 va 
avea următorul cuprins: 
„5. După litera l) a articolului 
3 se introduc 7 noi litere, 
literele m) – ş), 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 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) implementează sistemul de 

Pentru corelare tehnico-
legislativă. Litera s) a 
fost introdusă prin 
Legea  nr.299/2005,  
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.956 din 27 
octombrie 2005. 
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de identificare a parcelelor 
agricole.»” 

garanţii pentru importul şi 
exportul produselor agricole;
ş) realizează şi întreţine 
sistemul de identificare a 
parcelelor agricole.” 
 
 
Deputat PD: Valeriu Tabără 
Deputat PNL: Adrian Semcu  

3.  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 maximum 5.000 în 
anul 2006.»” 

3. La articolul I, după punctul 
6, se introduce un punct nou, 
pct. 61 cu următorul cuprins: 
„61. Alineatele (2) şi (3) ale 
articolului 5 vor avea următorul 
cuprins: 
(2) Numărul de posturi al 
Agenţiei va fi maximum 5.000 
în anul 2006. 
(3) Posturile necesare Agenţiei 
se asigură prin suplimentarea 
numărului de posturi aprobat 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
cu 3.953 de posturi.” 

3. Nemodificat   

 
                VICEPREŞEDINTE,                   SECRETAR, 

                Adrian  SEMCU                      Ioan   MUNTEANU 
 

 

 

Întocmit: Consilier Anton PĂŞTINARU     
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