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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 

 

Bucureşti,         04.12.2018  

Nr. 4c-2/773 

  

Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi 

servicii specifice 

Bucureşti,         04.12.2018  

Nr. 4c-5/741 

 

PLx.584/2018 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul înlocuitor comun asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, trimis cu adresa nr. 

PLx.584/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Iuliu NOSA 

PREŞEDINTE, 

 

Alexandru STĂNESCU  
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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 

 

Bucureşti,         04.12.2018  

Nr. 4c-2/773 

  

Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi 

servicii specifice 

Bucureşti,         04.12.2018  

Nr. 4c-5/741 

 

PLx.584/2018 

 

RAPORT ÎNLOCUITOR COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din  

domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile  

aferente politicii agricole comune 
 

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în vederea reexaminării şi 

depunerii unui nou raport, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente 

politicii agricole comune. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  

în ședința din 17 octombrie 2018. 

La reexaminarea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege supus reexaminării are ca obiect de reglementare 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a 

fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, în vederea 

adoptării unor măsuri adecvate, care să asigure flexibilizarea mecanismelor de 
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acordare și recuperare a avansurilor, măsuri care să faciliteze beneficiarilor accesul la 

finanțarea publică nerambursabilă prin realizarea de proiecte în cadrul PNDR. 

 

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, în ziua 

de 04 decembrie 2018. 

 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

membrii acesteia au fost prezenți conform listei de prezență, iar la lucrările Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi din totalul de 25 

de membri. 

La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, 

domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale și domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu, director general al Agenției 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor raportul înlocuitor de adoptare a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene 

nerambursabile aferente politicii agricole comune cu amendamentul admis 

prezentat în Anexa nr 1. 

Amendamentul respins se regăsește în Anexa nr. 2. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Iuliu NOSA 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

SECRETAR, 

 

Dan CIOCAN 
 

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar 

Vasilica Popa 

Şef serviciu 

Anton Păştinaru 

Consilier parlamentar 

Dr. Gabriela Amalia Ciurea 

 



4 

 

Anexa nr. 1  

AMENDAMENTE ADMISE  
 

În urma reexaminării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 

Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

1.   Titlul legii: 

LEGE 

privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 10/2018 pentru 

modificarea și completarea unor 

acte normative din domeniul 

gestionării financiare a fondurilor 

europene nerambursabile aferente 

politicii agricole comune 

Nemodificat   

2.   Articol unic. – Se aprobă Ordonanța 

Guvernului nr. 10 din 29 august 2018 

pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul 

gestionării financiare a fondurilor 

europene nerambursabile aferente 

politicii agricole comune, adoptată în 

temeiul art.1 pct. II poz.1 din Legea 

nr.183/2018 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe, și 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.749 din 30 

august 2018. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța 

Guvernului nr. 10 din 29 august 2018 

pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul 

gestionării financiare a fondurilor 

europene nerambursabile aferente 

politicii agricole comune, adoptată în 

temeiul art.1 pct. II poz.1 din Legea 

nr.183/2018 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe, și 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.749 din 30 

august 2018, cu următoarea 

completare: 

 

3.  ORDONANȚĂ ---------- Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul 

gestionării financiare a fondurilor 

europene nerambursabile aferente 

politicii agricole comune 

4.  Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 74/2009 privind 

gestionarea fondurilor comunitare 

nerambursabile provenite din Fondul 

european de garantare agricolă, 

Fondul european agricol de dezvoltare 

rurală şi Fondul european pentru 

pescuit şi a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat, privind gestionarea 

fondurilor nerambursabile alocate de 

la Comunitatea Europeană şi a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat 

aferente programului de colectare şi 

gestionare a datelor necesare 

desfăşurării politicii comune în 

domeniul pescuitului şi a programului 

de control, inspecţie şi supraveghere 

în domeniul pescuitului şi pentru 

modificarea art. 10 din Legea nr. 

218/2005 privind stimularea 

absorbţiei fondurilor SAPARD, 

Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală, Fondul european 

pentru pescuit, Fondul european de 

garantare agricolă, prin preluarea 

 

 

 

 

 

 

----------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

riscului de creditare de către fondurile 

de garantare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 434 

din 25 iunie 2009, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 371/2009, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:  

 

 

 

 

 

 

 

5.  1. La articolul 13, după litera j) se 

introduce o nouă literă, litera k), cu 

următorul cuprins:  

k) sumele necesare pentru punerea în 

executare a hotărârilor judecătoreşti 

definitive, pronunţate în litigiile 

având ca obiect implementarea 

măsurilor din PNDR 2007-2013, 

inclusiv după închiderea programului. 

----------- 

Nemodificat   

6.  2. La articolul 20, alineatele (4) şi 

(7) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:  
(4) Garanţia este eliberată în cazul în 

care AFIR constată că suma 

cheltuielilor reale efectuate care 

corespund contribuţiei financiare a 

Uniunii Europene şi contribuţiei 

publice naţionale pentru investiţii 

depăşeşte suma avansului. Garanţia 

este eliberată şi atunci când avansul 

nejustificat a fost restituit AFIR în 

procent de 110% din valoarea 

------------ 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

nejustificată de către beneficiar, în 

termen de cinci zile lucrătoare de la 

data comunicării notificării de 

restituire a avansului nejustificat, 

potrivit procedurilor de lucru ale 

AFIR, aprobate prin ordin al 

ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale.  

.........................................  

(7) Sumele reprezentând avansuri 

acordate şi nejustificate până la 

termenul prevăzut la alin. (5) sau 

nerestituite de beneficiar în condiţiile 

prevăzute la alin. (4) vor fi recuperate 

de AFIR prin executarea scrisorilor de 

garanţie. Sumele astfel recuperate se 

vor restitui MADR, care la rândul său 

le va transfera în contul de venituri 

ale bugetului de stat. 

7.  3. La articolul 20, după alineatul (9) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (10), cu următorul 

cuprins: (10) Solicitanţii/Beneficiarii 

PNDR 2007-2013 ale căror proiecte 

sunt cofinanţate public integral din 

bugetul de stat ca urmare a unor 

hotărâri judecătoreşti definitive, prin 

derogare de la prevederile art. 52 alin. 

(12) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi 

---------- 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

completările ulterioare, pot solicita 

AFIR un avans care nu poate depăşi 

50% din contribuţia publică naţională, 

cu respectarea condiţiilor legislaţiei 

naţionale în vigoare. 

8.  Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 79/2009 privind 

reglementarea unor măsuri pentru 

stimularea absorbţiei fondurilor 

alocate prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi 

dezvoltarea spaţiului rural prin 

creşterea calităţii vieţii şi diversificării 

economiei în zonele rurale, publicată 

în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, 

aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

---------- 

Nemodificat   

9.  1. La articolul 3, partea 

introductivă şi literele a) şi e) vor 

avea următorul cuprins:  
Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe 

de urgenţă, beneficiari ai scrisorilor 

de garanţie prevăzute la art. 1 alin. (1) 

sunt entităţi care nu desfăşoară 

activitate economică prin proiectul 

pentru care deţin contract de finanţare 

încheiat cu AFIR, astfel:  

a) comunele, oraşele, precum şi 

 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

unităţile şi instituţiile de învăţământ 

de stat din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar; 

.........................................  

e) organizaţiile şi federaţiile de 

organizaţii din domeniul 

îmbunătăţirilor funciare - persoane 

juridice de utilitate publică fără scop 

patrimonial, ce se constituie şi 

funcţionează în conformitate cu 

prevederile Legii îmbunătăţirilor 

funciare nr. 138/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

10.  2. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) 

vor avea următorul cuprins:  

(3) Dobânzile încasate de fondurile de 

garantare din plasarea sumelor alocate 

acestora în depozite bancare sau titluri 

de stat vor fi utilizate exclusiv pentru 

plata obligaţiilor ce decurg din 

executarea garanţiilor acordate 

potrivit prezentei ordonanţe de 

urgenţă, precum şi prevederilor Legii 

nr. 218/2005 privind stimularea 

absorbţiei fondurilor alocate 

României pentru agricultură, 

dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri 

maritime, gestionate de Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

prin instrumente financiare de 

 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

garantare şi creditare, precum şi 

pentru susţinerea obiectivelor 

naţionale de politică agricolă, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Legii nr. 

329/2009 privind reorganizarea unor 

autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, 

susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu 

Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin plata 

valorii garanţiei în cazul contractelor 

de garantare executate de instituţiile 

finanţatoare, respectiv plata valorii 

scrisorilor de garanţie executate de 

AFIR.. 

 (4) Valoarea creanţelor recuperate de 

fondurile de garantare reîntregeşte 

sursa din care a fost efectuată plata. 

11.  3. Articolul 6 va avea următorul 

cuprins: Articolul 6 

 În situaţia în care valoarea garanţiilor 

executate de AFIR depăşeşte nivelul 

dobânzilor acumulate şi afectează 

sumele alocate pentru acordarea de 

garanţii, reîntregirea sumelor alocate 

se va realiza din sursele MADR. 

 

Nemodificat   

12.  4. Articolul 7 va avea următorul  Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

cuprins:  
Art. 7. - (1) Nivelul comisioanelor de 

garantare datorate fondurilor de 

garantare de către beneficiarii 

garanţiilor se stabileşte anual prin 

ordin al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale şi se aplică pentru 

scrisorile de garanţie acordate în 

favoarea AFIR în anul respectiv şi 

nivelul comisioanelor rămâne acelaşi 

pe toată perioada de valabilitate a 

scrisorii de garanţie.  

(2) Comisionul de garantare se 

datorează la valoarea scrisorii de 

garanţie emise de fondurile de 

garantare în favoarea AFIR pentru 

întreaga perioadă de valabilitate a 

acesteia. Comisionul de garantare se 

facturează şi se încasează la 

acordarea/ prelungirea garanţiei 

pentru anul în curs şi ulterior, anual, 

până la data de 1 aprilie pe perioada 

valabilităţii scrisorii de garanţie, 

proporţional cu numărul de luni de 

garantare din an. 

 (3) Comisioanele de garantare 

datorate de către beneficiarii 

scrisorilor de garanţie sunt venituri 

ale fondurilor de garantare. (4) Pentru 

plata comisionului de garantare, 
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

beneficiarii vor emite acorduri de 

garantare a comisionului datorat, 

prevăzut la alin. (2), care reprezintă 

titluri executorii. 

 (5) În cazul neachitării comisionului 

până la termenul prevăzut la alin. (2), 

fondurile de garantare execută 

beneficiarii în baza acordului de 

garantare a comisionului prevăzut la 

alin. (4). 

13.  5. La articolul 8, alineatele (1)-(3) 

vor avea următorul cuprins:  

Art. 8. -  (1) Creanţele rezultate din 

scrisorile de garanţie executate de 

AFIR în temeiul prezentei ordonanţe 

de urgenţă se execută de către 

fondurile de garantare potrivit Legii 

nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, republicată, cu 

modificările ulterioare, sau, după caz, 

potrivit prevederilor procedurilor de 

insolvenţă, iar sumele recuperate vor 

reîntregi sursa din care s-a efectuat 

plata.  

(2) Executarea creanţelor prevăzute la 

alin.(1) rezultate din plata garanţiilor 

către AFIR se efectuează în temeiul 

acordurilor de garantare, încheiate 

între beneficiarii scrisorilor de 

garanţie şi fondurile de garantare, care 

 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

sunt titluri executorii conform legii. 

(3) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la 

art. 3 lit. d) şi e), aceştia vor emite în 

favoarea fondurilor de garantare un 

bilet la ordin de valoare egală cu 

valoarea scrisorii de garanţie, avalizat 

de reprezentantul legal şi care 

reprezintă titlu executoriu. 

14.  Art. III. - Ordonanţa 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, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 816 

din 3 noiembrie 2015, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 56/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

 

Nemodificat   

15.   

------- 

-La articolul III, înaintea punctului 

1 se introduce un nou punct  cu 

următorul cuprins:  
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

„La articolul 16, după alineatul (12) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (13), cu următorul 

cuprins:  

«(13)  În bugetul Agenției de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură se 

cuprind sumele necesare angajării 

și plății cheltuielilor prevăzute în 

Măsura de Asistență Tehnică 

cuprinsă în Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 

din 26 mai 2015 de aprobare a 

programului de dezvoltare rurală a 

României pentru sprijin din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare 

rurală, cu modificările și 

completările ulterioare, din care: 

a) cheltuieli de natura cheltuielilor 

de personal, respectiv stimulente 

acordate personalului Agenției de 

Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură; 

b) bunuri și servicii; 

c) cheltuieli de capital.›› 

 

Autori: 

Deputat PSD -Alexandru Stănescu 

Deputat PSD – Dănuț Păle  

Deputat PSD – Ioan Dîrzu 

Capitolul 15.6 din PNDR 

2014-2020, aprobat prin 

Decizia CE nr. 3.508 din 26 

mai 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, 

secțiunea „Costuri eligibile” 

reglementează: 

„[…] plata stimulentelor 

salariale inclusiv plata 

contribuțiilor sociale 

datorate de angajat și 

angajator ale personalului 

APIA implicat, la toate 

nivelurile, în gestionarea 

măsurilor de dezvoltare 

rurală delegate, proporțional 

cu atribuțiile prevăzute în 

fișa postului. Numărul 

persoanelor ce  vor 

beneficia de stimulente 

salariale, va fi stabilit în 

urma derulării contractului 

ce va avea ca obiect servicii 

de audit a personalului 

APIA în vederea stabilirii 

gradului de implicare în 

măsurile delegate FEADR  

[…].” Facem precizarea că 

plata stimulentelor APIA a 

devenit cheltuială eligibilă 
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

Deputat PSD – Sorinel Marian 

Vrăjitoru 

Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci 

prin aprobarea versiunii 5.1 

a PNDR prin Decizia CE 

nr.4599/29.06.2017. 

În vederea realizării 

obiectivelor principale ale 

utilizării fondurilor de 

Asistență Tehnică din 

FEADR este necesară 

întărirea capacității 

administrative la nivelul 

autorităților responsabile de 

implementarea PNDR în 

corelare cu Acordul de 

parteneriat. În acest sens, 

funcțiile legate de punerea 

în aplicare a FEADR sunt 

îndeplinite și de către 

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură (APIA), plata 

stimulentelor salariale către 

personalul APIA implicat la 

toate nivelurile în 

gestionarea măsurilor de 

dezvoltare rurală delegate 

fiind pe deplin întemeiată. 

Totodată, prin această 

modificare normativă, 

fondurile de asistență 

tehnică FEADR vor putea fi 
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

utilizate și pentru bunuri și 

servicii și cheltuieli de 

capital, necesare 

implementării PNDR la 

nivelul APIA.     

16.  1. La articolul 23, alineatele (5) şi 

(10)-(12) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:  
(5) Suma avansului se justifică pe 

bază de documente, până la expirarea 

duratei de execuţie a proiectului 

prevăzute în contractul de finanţare, 

conform procedurilor AFIR aprobate 

prin ordin al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale. AFIR va notifica 

beneficiarul cu privire la obligaţia 

restituirii sumelor reprezentând 

avansuri acordate şi nejustificate, 

precum şi a dobânzilor aferente, până 

la termenele stabilite prin contractul 

de finanţare. 

......................................... 

(10) În cazul nejustificării avansurilor 

la termenele prevăzute în procedurile 

de lucru, prin derogare de la 

prevederile art. 52 alin.(12) din Legea 

nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, recuperarea 

sumelor prin plată voluntară sau prin 

 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

executarea scrisorilor de garanţie ori a 

poliţelor de asigurare, după caz, de 

către AFIR se face cu perceperea de 

dobânzi calculate şi datorate prin 

aplicarea ratei de politică monetară a 

Băncii Naţionale a României la 

contravaloarea avansului nejustificat, 

pentru perioada cuprinsă între data 

notificării beneficiarului conform 

alin.(51) şi data recuperării integrale a 

acestuia. 

 (11) Procesul-verbal de stabilire a 

creanţelor bugetare rezultate din 

aplicarea dobânzii datorate, emis de 

AFIR, constituie titlu de creanţă şi 

este act administrativ în sensul Legii 

contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. Acesta se 

comunică debitorului şi se transmite 

la ANAF în vederea recuperării. 

 (12) Modelul procesului-verbal de 

stabilire a creanţelor bugetare 

rezultate din aplicarea dobânzii 

datorate se stabileşte prin normele 

metodologice de aplicare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

17.  2. La articolul 23 alineatul (20), 

litera a) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  

 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

a) procesul-verbal de stabilire a 

creanţelor bugetare rezultate din 

aplicarea dobânzii, de la data la care 

creanţa bugetară este scadentă prin 

expirarea termenului de plată prevăzut 

în acesta; 

18.  3. La articolul 45, după alineatul (3) 

se introduc două noi alineate, 

alineatele (4) şi (5), cu următorul 

cuprins:  

(4) Acţiunile de recuperare a 

creanţelor bugetare aferente FEADR 

se demarează numai în cazul în care 

valoarea sumei de recuperat, 

excluzând majorările de întârziere, 

este mai mare de 40 lei. (5) 

Prevederile alin.(4) se aplică în mod 

corespunzător şi în cazul în care 

sumele de recuperat reprezintă 

exclusiv dobânzi, penalităţi de 

întârziere sau majorări de întârziere, 

stabilite conform reglementărilor 

legale în vigoare. 

 

Nemodificat   

19.  Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 3/2015 pentru 

aprobarea schemelor de plăţi care se 

aplică în agricultură în perioada 2015-

2020 şi pentru modificarea art. 2 din 

Legea nr. 36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în 

 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

agricultură, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 191 

din 23 martie 2015, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 104/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

20.  1. La articolul 2 alineatul (1), după 

litera ş) se introduce o nouă literă, 

litera t), cu următorul cuprins:  
t) supracompensare/plăţi în exces - 

diferenţa dintre cuantumul unitar 

calculat iniţial şi cel rezultat ulterior, 

diferit, generat de o serie de 

transferuri/cedări de drepturi, ca 

urmare a reinterogării sistemului 

informatic. 

 

Nemodificat   

21.  2. La articolul 3, după alineatul (3) 

se introduc patru noi alineate, 

alineatele (4)-(7), cu următorul 

cuprins:  

(4) În situaţia în care cuantumul unitar 

calculat conduce la o 

supracompensare a beneficiarilor, iar 

plafoanele aferente plăţilor pentru 

schemele de sprijin cuplat în sectorul 

zootehnic care se acordă pentru anul 

de cerere 2017 sunt utilizate integral 

prin plăţi efective, acestea pot fi 

majorate cu sumele determinate ca 

 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

fiind plăţi în exces către fermieri.  

(5) Sumele suplimentare faţă de 

plafoanele prevăzute la alin.(4) se 

asigură prin bugetul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în 

cadrul capitolului 83.01 «Agricultură, 

Silvicultură, Piscicultură şi 

Vânătoare», titlul «Proiecte cu 

finanţare externă nerambursabilă 

postaderare aferente cadrului 

financiar 2014-2020», articolul 58.13 

«Fondul European de Garantare 

Agricolă», cu încadrarea în plafonul 

naţional prevăzut în Regulamentul  de 

punere în aplicare (UE) 2017/1.272 al 

Comisiei din 14 iulie 2017 de 

stabilire, pentru anul 2017, a 

plafoanelor bugetare aplicabile 

anumitor scheme de sprijin direct 

prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

1.307/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului.  

(6) Sumele prevăzute la alin.(5) se 

recuperează de la beneficiarii aflaţi în 

situaţia prevăzută la alin.(4) până la 

data de 31 decembrie 2018, potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea 
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, 

cu modificările şi completările 

ulterioare. (7) Responsabilitatea 

asupra modului de determinare a 

sumelor reprezentând plăţi în exces 

către fermieri pentru anul de cerere 

2017, dar şi a derulării procedurilor 

de recuperare a acestora revine în 

exclusivitate Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură. 

22.  3. Articolul 13 se modifică şi va 

avea următorul cuprins:  

Art.  13. - (1) Plafoanele alocate ANT 

în sectoarele vegetal şi zootehnic se 

stabilesc anual prin hotărâre a 

Guvernului. (2) În situaţia în care 

cuantumul unitar calculat conduce la 

o supracompensare a beneficiarilor, 

iar plafoanele aferente plăţilor pentru 

ajutoarele naţionale tranzitorii în 

sectorul zootehnic care se acordă 

pentru anul de cerere 2017 sunt 

utilizate integral prin plăţi efective, 

acestea pot fi majorate cu sumele 

determinate ca fiind plăţi în exces 

către fermieri. (3) Sumele 

suplimentare faţă de plafonul prevăzut 

 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

la alin. (1) se asigură în limita 

prevederilor bugetare aprobate pentru 

anul 2018 Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 

«Agricultură, silvicultură, piscicultură 

şi vânătoare», titlul «Subvenţii», 

articolul 40.15 «Sprijinirea 

producătorilor agricoli». (4) Sumele 

prevăzute la alin.(3) se recuperează de 

la beneficiarii aflaţi în situaţia 

prevăzută la alin.(2) până la data de 

31 decembrie 2018, potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, 

cu modificările şi completările 

ulterioare. (5) Responsabilitatea 

asupra modului de determinare a 

sumelor reprezentând plăţi în exces 

către fermieri pentru anul de cerere 

2017, dar şi a derulării procedurilor 

de recuperare a acestora revine în 

exclusivitate Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură. 

23.  Art. V. - Scrisorile de garanţie 

eliberate în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 79/2009 privind 

reglementarea unor măsuri pentru 

stimularea absorbţiei fondurilor 

 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 

Text Ordonanța Guvernului  

nr. 10/2018 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

alocate prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi 

dezvoltarea spaţiului rural prin 

creşterea calităţii vieţii şi diversificării 

economiei în zonele rurale, aprobată 

prin Legea nr. 373/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

precum şi stabilirea nivelului 

comisioanelor de garantare pentru 

scrisorile de garanţie aflate în derulare 

la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe se supun prevederilor 

legale în vigoare la data acordării 

acestora. 
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Anexa nr. 2 

Amendamente respinse 

 

În cursul dezbaterii, Comisiile au respins următorul amendament: 

Nr. 

Crt. 

Text inițial Text propus de Comisie 

(autorul Amendamentului) 

Motivarea amendamentelor Camera Decizională 

1. - 1. După alineatul (5) al articolului 131 se 

introduce un nou alineat, alineatul (6) cu 

următorul cuprins: 

(6) Funcțiile din cadrul AFIR care presupun 

acces la informații clasificate  secret de 

serviciu sunt prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din  prezenta lege. 

Autor: 

Deputat PNL Tinel Gheorghe 
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