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BIROUL PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, 
politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de 
programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul garantării, trimis cu adresa nr. PLx.829/2015 din 25 noiembrie 2015 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice, înregistrat cu nr. 4c-2/1051 din 26 noiembrie 
2015, respectiv 4c-4/617 din 26 noiembrie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

PREŞEDINTE, 
 

Nini SĂPUNARU 
 

 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci  
 
 
Bucureşti,    02.03.2016 
Nr. 4c-2/1051 

Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi 

servicii specifice 
Bucureşti,      02.03.2016  
Nr. 4c-4/644 
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Parlamentul  României 
 
 
 
 
            
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor  

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii  
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii  

Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru  
perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi  
completarea unor acte normative din domeniul garantării 

 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum 
şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-
2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
garantării, trimis cu adresa nr. PLx.829/2015 din 25 noiembrie 2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 
 
Bucureşti,    02.03.2016 
Nr. 4c-2/1051 

Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi 

servicii specifice 
Bucureşti,       02.03.2016 
Nr. 4c-4/644 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în şedinţa din 23 noiembrie 2015. 
La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 

pentru afaceri europene şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului financiar general pentru gestionarea financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit şi a 
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene şi a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020, cât şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul garantării, în vederea asigurării 
măsurilor adecvate care să determine absorbţia rapidă a fondurilor europene alocate 
ţării noastre, în scopul finalizării investiţiilor din agricultură şi pescuit. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 
Astfel,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice a examinat proiectul de lege în şedinţa din ziua de 16 februarie 
2016, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în şedinţa din 1 martie 2016.  

La dezbaterile Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederilor art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Dumitru Daniel Botănoiu – 
secretar de stat, iar la cele ale Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din partea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Achim Irimescu – ministru, şi 
din partea Ministerului Finanțelor Publice domnul  Ion Ghizdeanu  - secretar de stat. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au fost prezenți 33 deputaţi din totalul de 35 de membri, iar la cele 
ale Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 32 deputaţi din 
totalul de 33 de membri. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună Plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum 
şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-
2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
garantării cu amendamentele admise prezentate în anexă. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

PREŞEDINTE, 
 

Nini SĂPUNARU 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Maria – Andreea PAUL 
 

 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Costel ŞOPTICĂ 

 
 

 
 
 
Şefi serviciu 
Giorgiana Ene 
Anton Păştinaru 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text ordonanţa  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
1.   Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 49 din 23 octombrie 
2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente 
politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
perioada de programare 2014-2020 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul garantării, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
816 din 3 noiembrie 2015.  

Art. unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 49 din 23 
octombrie 2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii 
agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate 
la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
a fondurilor alocate de la bugetul de 
stat pentru perioada de programare 
2014-2020 şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din 
domeniul garantării, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

 

2.  

 

 
 

____________________ 
 

 

1. La articolul 13, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat,  
alineatul (3) cu următorul cuprins: 
 „(3) Sumele aferente costurilor de 
personal, prevăzute la alin. (1) lit. 
m), respectiv stimulentele, 
cuantumul acestora şi criteriile de 
acordare pentru personalul cu 
sarcini clare şi specifice stabilite 
prin fişa postului, privind 
pregătirea, managementul, 

Asigurarea cadrului 
legal național în sensul 
celor de mai sus 
creează, încă de la 
începutul punerii în 
aplicare a Programului 
Național de Dezvoltare 
Rurală 2014 – 2020, 
premisele unei motivări 
și fidelizări a 
personalului, în 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
monitorizarea, evaluarea, 
informarea şi controlul 
Programului, așa cum sunt 
specificate în cadrul capitolului 15.6 
din PNDR 2014-2020, aprobat prin 
Decizia CE nr. 3508 din 26 mai 
2015, sunt rambursabile din 
FEADR şi se stabilesc prin ordin al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale.” 

echilibru cu efortul, 
suprasolicitarea și 
responsabilitatea 
aferentă activității 
desfășurate pentru  
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
obiectivelor și 
indicatorilor 
Programului. 

3.   
 
 
Art. 16.-(1)În bugetele MADR, APIA 
şi AFIR, după caz, se cuprind integral 
sumele necesare finanţării valorii 
totale a contractelor/a cheltuielilor 
efectuate direct de către APIA, AFIR, 
DGDR AM-PNDR, autoritatea 
competentă, denumită în continuare 
AC, şi organismul de coordonare, 
denumit în continuare OC, după caz, 
în calitate de beneficiari ai măsurii de 
asistenţă tehnică, aşa cum se prevede 
în capitolul 15.6 din PNDR 2014-
2020. 

 

2. La articolul 16,  alineatul  (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
   „Art. 16.- (1) În bugetele MADR şi 
APIA, după caz, se cuprind integral 
sumele necesare finanţării valorii 
totale a contractelor/a cheltuielilor 
efectuate direct de către APIA, DGDR 
AM-PNDR, autoritatea competentă, 
denumită în continuare AC, şi 
organismul de coordonare, denumit în 
continuare OC, după caz, în calitate de 
beneficiari ai măsurii de asistenţă 
tehnică, aşa cum se prevede în 
capitolul 15.6 din PNDR 2014-2020. 

Capitolul 15.6 din PNDR 2014-
2020 prevede că stimulentele se 
acordă în condiţiile menționate la 
secţiunea   "Costuri eligibile", în 
care sunt incluse:   
• plata salariilor și a stimulentelor 
salariale ale personalului implicat în 
managementul și controlul 
programului de la nivelul 
beneficiarilor măsurii de Asistență 
Tehnică (AT), respectiv Autoritatea 
de Management (AM), Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (AFIR), Organismul de 
Coordonare (OC) și Autoritatea 
Competentă (AC); 
• de asemenea, acest capitol din 
PNDR prevede că, pentru 
personalul AFIR, AC și OC se va 
elabora o procedura în cadrul căreia 
se va defini categoria de personal ce 
beneficiază de salarii și/sau 
stimulente (categorie ce are peste 
50% din atribuții de serviciu 
constituite din sarcini de 
management și control pentru 
FEADR) și, în acest scop,   se va 
întocmi lunar un plan de raportare și 
verificare a personalului, ce are 
atribuții de implementare și control 
pentru FEADR, iar entitățile 
beneficiare    a prevederilor măsurii 
de asistență tehnică vor implementa 
un sistem informatic de gestiune a 

4.  

 _________________ 

3. La articolul 16, după alineatul (1) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (11) şi (12), cu următorul 
cuprins:  
„(1¹)În bugetul AFIR se cuprind 
sumele necesare plății valorii totale 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
a contractelor/cheltuielilor efectuate 
direct, a stimulentelor acordate 
personalului AFIR în limita sumelor 
alocate cu această destinaţie prin 
PNDR 2014-2020 aprobat prin 
Decizia CE 3508/26.05.2015. 
  (1²) Plata cheltuielilor salariale ale 
AFIR stabilite conform art. 16 alin. 
(1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.41/2014 se 
realizează din sume alocate de la 
bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale, la Capitolul 
83.01 Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare Titlul 51 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, fiind 
evidenţiate distinct în structura 
cheltuielilor aprobate AFIR la titlul 
10 Cheltuieli de personal.” 

performanțelor personalului. 
Asigurarea cadrului legal național 
în sensul celor de mai sus creează, 
încă de la începutul punerii în 
aplicare a Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 
premisele unei motivări și fidelizări 
a personalului, în echilibru cu 
efortul, suprasolicitarea și 
responsabilitatea aferentă activității 
desfășurate pentru  îndeplinirea 
cores-punzătoare a obiectivelor și 
indi-catorilor Programu-lui. 
În sensul prevederi-lor art. 148 alin 
(2) din Constituția României care 
stabilește  ,,Ca urmare a aderării, 
prevederile tratatelor constitutive 
ale Uniunii Europene precum și 
celelalte reglementări comu-nitare 
cu caracter obligatoriu, au prioritate 
față de dispozițiile contrare din 
legile interne, cu respectarea 
prevede-rilor actului de aderare”, se 
are în vedere introducerea acestui 
amendament. 

5.  

 

 
 
 

__________________ 

4. La articolul 25, după litera o) a 
alineatului (1) se introduce o nouă 
literă, litera p) cu următorul 
cuprins: 
 „p) sumele necesare pentru 
asigurarea cofinanţării publice de la 
bugetul de stat pentru beneficiarii 
proiectelor preluate parţial din 
perioada de programare 2007-2013 
în perioada de programare 2014-
2020, potrivit orientărilor 

In data de 2 decembrie 2015, DG 
MARE din cadrul Comisie a 
comunicat AM POP Decizia 
Comisiei C(2015) 6713 pentru 
completarea Deciziei C(2013) 4879 
privind orientarile referitoare la 
incheierea progra-melor 
operationale adoptate pentru 
asistenta din partea Fondului 
European pentru pescuit (2007-
2013) prin care a devenit posibila 
fazarea proiectelor finantate prin 
POP 2007 – 2013. Prin completarea 
actului normativ cu instru-mentul 
de fazare a proiectelor face posibila 
consolidarea gradului de absorbtie 
si contribuie la diminuarea  
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Nr. 
crt. Text ordonanţa  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
referitoare la încheierea 
programelor operaţionale adoptate 
pentru asistenţă din partea 
Fondului European pentru pescuit 
(2007-2013) aprobate prin Decizia 
Comisiei C(2015) 6713. 
 
5. La articolul 25, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, 
alintatul (11) cu următorul cuprins:  
(11). Sumele aferente costurilor de 
personal, prevăzute la alin (1) lit. m) 
respectiv stimulentele, cuantumul 
acestora şi criteriile de acordare 
pentru personalul cu sarcini clare şi 
specifice stabilite prin fişa postului, 
privind pregătirea, managementul, 
monitorizarea, evaluarea, 
informarea şi controlul 
Programului, aşa cum sunt 
specificate în cadrul capitolului 4.8 
din POPAM 2014-2020, aprobat 
prin Decizia CE nr. 8416 din 25 
noiembrie 2015 sunt rambursabile 
din POPAM şi se stabilesc prin 
ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale.” 
 
Autor:  
Deputat PSD- Liviu HARBUZ 
 

dezangajarii fondurilor  FEP, dar 
contribuie si la absorbtia fondurilor 
FEPAM. In acest sens se adauga 
litera p). In ceea ce privește 
FEPAM, Comisia Europeană a 
aprobat prin Decizia de punere în 
aplicare nr. 8416/25 noiem-brie 
2015 a POPAM 2014 - 2020, care 
prevede suportarea din asistența 
tehnică a costurilor eligibile 
constând în plata salariilor și a 
stimulentelor salaria-le pentru 
personalul AM POP cu sarcini clare 
şi specifice stabilite prin fișa 
postului.  
Totodată, trebuie luat în considerare 
faptul că acordarea de stimulente 
salariale personalului, în condițiile 
POPAM 2014 – 2020 prin asistența 
tehnică, nu constituie un efort 
bugetar suplimentar pentru bugetul 
de stat, pe de o parte fiind suportate 
de FEPAM și, pe de altă parte din 
totalul veniturilor brute reținându-se 
și virându-se către bugetul de stat 
contribuțiile sociale și impozitele 
prevăzute de legislația națională în 
vigoare pentru fiecare salariat. 
În absența reglemen-tării în plan 
național a acordării stimulentelor, 
care se  suportă financiar din 
FEPAM, astfel cum a acceptat deja 
Comisia Europeană aprobând 
POPAM 2014-2020 se renunță la 
posibilitatea utilizării acestui 
instrument, care permite susținerea 
și stimularea persona-lului implicat 
în gestionarea și implementarea 
POPAM, cu riscul migrației acestui 
personal, deja calificat și 
specializat, către o salarizare mai  
atractivă, situație de fapt de natură 
să aducă atingere absorbției 
fondurilor europene 
nerambursabile. 
Asigurarea cadrului legal național în 
sensul celor de mai sus creează, 
încă de la începutul punerii în 
aplicare a POPAM 2014 – 2020, 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
premisele unei motivări și fidelizări 
a personalului, în echilibru cu 
efortul, suprasolicitarea și 
responsabilitatea aferentă activității 
desfășurate pentru  îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectivelor și 
indicatorilor Programului. 
 

6.  Art. 30. -  (2) 
  

6. La articolul 30, litera b) a 
alineatului (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

 
 
 

 b) beneficiarii cofinanţării FEP, care 
se află în situaţii litigioase cu MADR 
AM POP, până la pronunţarea 
definitivă a instanţei de judecată în 
litigiul dedus judecăţii. 

 „b) beneficiarii cofinanţării FEP, care 
se află în situaţiile prevăzute la art. 
10 - Admisibilitatea cererilor - din 
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 15 mai 2014 privind 
Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, 
(CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 
1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale 
Consiliului şi a Regulamentului 
(UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului 
European şi al Consiliului şi din 
Regulamentul Delegat (UE) 
2015/288 al Comisiei din 17 
decembrie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 508/2014 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 15 mai 2014 privind 
Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime în ceea ce priveşte 
perioada şi datele de 
inadmisibilitate a cererilor, în 

Se modifica litera b) 
alin (2) al Art.30 pentru 
o corelare exacta cu 
prevederile 
Regulamentului (UE) 
nr.508/2014 pentru a 
exclude interpretari 
eronate sau in afara 
regelematarilor 
europene. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
condiţiile prevăzute în aceste acte 
normative.” 
 
Autor:  
Deputat PSD - Liviu HARBUZ 

7.    
 

________________ 

7. La articolul 43, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu următorul cuprins:  
„(4) Beneficiarii cofinanţării 
FEADR, care se află în situaţii 
litigioase cu AFIR, pot accesa 
fondurile PNDR 2014 – 2020.” 
 
Autor: 
Deputat PSD – Liviu Harbuz 

Prin aceasta completare 
se da posibilitatea unui 
numar mai mare de 
potentiali beneficiari sa 
acceseze fondurile 
PNDR 2014 – 2020 si 
totodata este o masura 
de consolidare a ratei de 
absorbtie. 

8.  Art. 57. -  
 

8. La articolul 57 alineatele (5) şi (6) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  

 

 (5) Pentru angajamentele legale 
aferente măsurilor finanţate prin POP 
2007-2013, care nu se finalizează 
până la data de 31 decembrie 2015, 
beneficiarii acestora au posibilitatea 
finalizării proiectelor până la data de 
15 decembrie 2016, exclusiv din surse 
proprii de finanţare, conform 
prevederilor contractului de finanţare. 

 „(5) Pentru angajamentele legale 
aferente măsurilor finanţate prin POP 
2007-2013, care nu s-au finalizat 
până la data de 31 decembrie 2015 şi 
care nu intră sub incidenta 
prevederilor Deciziei Comisiei 
C(2015) 6713 de modificare a 
deciziei C(2013) 4879 privind 
aprobarea orientărilor referitoare la 
încheierea programelor 
operaţionale adoptate pentru 
asistenţa din partea Fondului 
european pentru pescuit (2007 -
02013), beneficiarii acestora au 

In data de 2 decembrie 
2015, DG MARE din 
cadrul Comisie a 
comunicat AM POP 
Decizia Comisiei 
C(2015) 6713 pentru 
completarea Deciziei 
C(2013) 4879 privind 
orientarile referitoare la 
incheierea programelor 
operationale adoptate 
pentru asistenta din 
partea Fondului 
European pentru pescuit 
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Nr. 
crt. Text ordonanţa  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
posibilitatea finalizării proiectelor 
până la data de 15 decembrie 2016, 
exclusiv din surse proprii de finanţare, 
conform prevederilor contractului de 
finanţare. 

(2007-2013) prin care a 
devenit posibila fazarea 
proiectelor finantate 
prin POP 2007 – 2013. 
Prin completarea 
actului normativ cu 
instrumentul de fazare a 
proiectelor face posibila 
consolidarea gradului 
de absorbtie si 
contribuie la 
diminuarea  
dezangajarii fondurilor 
a FEP, dar contribuie si 
la absorbtia fondurilor 
FEPAM. In acest sens 
se completeaza alin (5) 
si (6) al Art. 57 si se 
adauga un aliniat nou, 
alin (7). 
Totodata se modifica 
data limita de justificare 
a avansului acordat 
beneficiarilor POP 2007 
– 2013, respectiv se 
stabileste 30 ianuarie 
2016 pentru o 
impactare mai mare a 
masurii de prelungire a 
contractelor in anul 
2016. 

 (6) Pentru angajamentele legale 
aferente măsurilor finanţate prin POP 
2007-2013, care nu se finalizează 
pana la data de 31 decembrie 2015 şi 
pentru care au fost efectuate plăţi în 
avans de către MADR, beneficiarii 
acestora au posibilitatea finalizării 
proiectelor până la data de 15 
decembrie 2016, exclusiv din surse 
proprii de finanţare, conform 
prevederilor contractului de finanţare, 
numai cu condiţia restituirii avansului 
încasat şi nejustificat până la data de 
15 decembrie 2015 pentru POP. 

 (6) Pentru angajamentele legale 
aferente măsurilor finanţate prin POP 
2007-2013, care nu s-au finalizat 
pana la data de 31 decembrie 2015 şi 
pentru care au fost efectuate plăţi în 
avans de către MADR şi care nu intra 
sub incidenta prevederilor Deciziei 
Comisiei C(2015) 6713, beneficiarii 
acestora au posibilitatea finalizării 
proiectelor până la data de 15 
decembrie 2016, exclusiv din surse 
proprii de finanţare, conform 
prevederilor contractului de finanţare, 
numai cu condiţia restituirii avansului 
încasat şi nejustificat până la data de 
30 ianuarie 2016 pentru POP.” 

9.    
________________ 

9. La articolul 57, după alineatul (6) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul  (7), cu următorul cuprins:  
„(7) Proiectele finanţate prin POP 
2007-2013 care nu s-au finalizat la 
data de 31 decembrie 2015 pot fi 
finanţate din POPAM 2014 – 2020 
potrivit principiului eşalonării 
proiectelor pe parcursul a două 
perioade de programare, în baza 
dispoziţiilor aprobate prin Decizia 
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amendamentelor 
Comisiei C(2015) 6713 şi cu 
aplicarea procedurilor de lucru ale 
POPAM, aprobate prin ordin al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale.” 
 
Autor:  
Deputat PSD - Liviu HARBUZ 

 


