
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

    Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

Bucureşti, 21.03.2014 
Nr.4c-4/148  

 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea 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.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, 
cu propunerea legislativă pentru completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 
pentru modificarea 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, transmisă cu adresa nr. Pl.x 44 din 17 februarie 2014 şi 
înregistrată sub nr.4c-4/61/18.02.2014. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ nr. 
1111/09.10.2013 şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2003 pentru modificarea 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003, 
cu modificările ulterioare. 

 Propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat în şedinţa din 11 februarie 2014. 
La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei, din data de 20 martie 2014, au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 
membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative, din următorul motiv: 

- conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, totalul cheltuielilor de personal ale bugetului consolidat nu poate fi 
majorat pe parcursul anului bugetar.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 

Propunerea legislativă, conform dispoziţiilor art. 76 alin. 2 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. 9, pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

 
PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
Nini SĂPUNARU                     Costel ŞOPTICĂ 

 
Consilier Anton Păştinaru 
Consilier Olimpia Bocşe 
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