
 
 

 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

   
 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2007 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, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind 
organizarea pieţei laptelui de vacă 
 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
 Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului               
nr. 89 din 11 septembrie 2007 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, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei 
laptelui de vacă, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 639 din 19 septembrie 2007, cu următoarele 
modificări şi completări: 
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 1. La articolul I, punctul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „2. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 «Art. 1. – (1) Se înfiinţează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, denumită în continuare Agenţie, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate 
juridică, finanţată integral de la bugetul de stat. 
 (3) Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul 
de organizare şi funcţionare ale aparatului central al Agenţiei se 
aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.»” 
 
 2. La articolul I punctul 6, articolul 41 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
  „Art. 41. – (1) Agenţia are în subordine 42 de centre 
judeţene, cu personalitate juridică. 
 (2) Centrele judeţene sunt conduse de directori executivi, 
numiţi prin decizia directorului general, în conformitate cu  
legislaţia în vigoare. 
 (3) Directorii executivi ai centrelor judeţene au calitatea de 
ordonatori terţiari de credite, pentru fondurile de la bugetul de 
stat, cu excepţia cheltuielilor prefinanţate şi cofinanţate prin 
schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR. 
 (4) Structura organizatorică, numărul de centre locale pentru 
fiecare centru judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare, 
precum şi statele de funcţii ale centrelor judeţene se aprobă prin 
decizia directorului general al Agenţiei, care stabileşte şi numărul 
de centre locale aferente centrelor judeţene.” 
 
 3. La articolul I,  punctul 7 se modifică  şi va avea 
următorul cuprins: 
 „7. La articolul 5, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 «(2) Numărul de posturi al Agenţiei va fi de 5390, putând fi 
majorat, prin redistribuire de posturi din cadrul instituţiilor sau 
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structurilor aflate în subordinea sau structura Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 (4) Agenţia poate angaja pentru activităţi sezoniere, în 
vederea îndeplinirii la timp a unor sarcini de care depinde 
accesarea în totalitate a fondurilor europene, personal pe bază de 
contract de prestări servicii, pe baza unei justificări fundamentate 
aprobate de ordonatorul principal de credite.»”  
 
 4. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. III. – Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse 
prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă numerotare.” 
 
 Art. II. – Fondurile necesare derulării contractului de 
prestări servicii încheiat potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) din 
Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie 
Alimentară şi Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se suportă 
de la capitolul 83.01 „Agricultură şi silvicultură”, grupa 20,               
titlul II „Bunuri şi servicii”, articolul 30, alineatul 30 „Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii”.  
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 18 martie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76               
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Bogdan Olteanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


