
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 10/2019 
pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății 
anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru  organizaţiile 
profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul 
agricol şi agroalimentar 

 
 
Camera Deputaților  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 10/2019  din 8 
august 2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea 
plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile 
profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și 
agroalimentar, adoptată  în temeiul art. 1 pct. VIII poz. 2 din Legea      
nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 13 
august 2019, cu următoarele modificări și completări: 
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1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

„ORDONANȚĂ 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea 
plății anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru  organizaţiile 
profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi 

agroalimentar” 
 
2. Partea introductivă a articolului I se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
„Art. I. – Legea nr. 52/2015 privind  aprobarea decontării 

anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile 
profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi 
agroalimentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
189 din 20 martie 2015, se modifică și se completează după cum 
urmează:”  

 
3. La articolul I, pct. 1, titlul legii se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
„LEGE 

privind plata anuală a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru 
organizaţiile profesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi 

agroalimentar" 
 

4. La articolul I, pct. 2, articolele 1 – 3 se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

    „Art. 1. – Se aprobă plata anuală a cotizaţiilor şi serviciilor 
lingvistice pentru organizaţiile profesionale neguvernamentale, din 
sectorul agricol şi agroalimentar de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

     Art. 2. – Beneficiază de prevederile  legii organizaţiile 
profesionale membre sau care au un acord prealabil de aderare  la 
organizațiile de profil din cadrul Uniunii Europene, organizaţii stabilite 
ca făcând parte din Grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 



3 
 

Art. 3. (1) – Plata cotizaţiilor anuale şi a serviciilor lingvistice 
pentru organizaţiile profesionale neguvernamentale din sectorul agricol 
şi agroalimentar se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

 (2) Plata prevazută la alin. (1) se va efectua în termen de 
maximum 30 de zile de la emiterea facturii direct în conturile bancare 
ale organizațiilor profesionale europene cu menționarea organizației sau 
a organizațiilor din România prevăzute la art. 2. 

(3) Organizatiile profesionale europene eligibile la plata 
cotizațiilor și serviciilor lingvistice  sunt cele care au reprezentare în 
toate Grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru Agricultură 
și Dezvoltare Rurală.” 

 

5. La articolul  I, după pct. 2 se introduce un nou punct,  
pct. 3, cu următorul cuprins: 

„3. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 4 cu 
următorul cuprins: 

     <<Art. 4. Se instituie la nivelul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale o structură consultativă, formată din reprezentanții 
organizațiilor profesionale din sectorul agricol și agroalimentar. 
Structura va fi similară grupurilor consultative existente la nivel 
european, Grupuri de dialog civil – DG AGRI,  denumite Grupurile de 
dialog civil naționale.>>” 

 

Art. II. – Procedura de selecție a organizațiilor profesionale din 
sectorul agricol și agroalimentar prevăzute la art. 4 din Legea               
nr. 52/2015 privind aprobarea decontării anuale a cotizaţiilor şi 
serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale 
neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, cu modificările 
ulterioare, precum și cu modificările și completarile aduse prin prezenta 
lege, se aprobă prin ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 13 mai 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 
din Constituția României, republicată. 

 
 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

FLORIN  IORDACHE 
 


