
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 

 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                 
nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanţei 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 riscului de 
creditare de către fondurile de garantare 
  
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 Articol  unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                 
nr. 114 din 15 decembrie 2010 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare 
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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 riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 20 decembrie 
2010, cu modificările şi completările ulterioare:   
 
 1. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 221 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

 „Art. 221. - (1) Pentru schema de inginerie financiară, astfel cum 
este prevăzută la alin. (1) al art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 
al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului 
privind Fondul European pentru Pescuit, gestionarul schemei de 
inginerie financiară acordă garanţii beneficiarilor, în vederea obţinerii 
unui credit bancar pentru cofinanţarea proiectelor contractate, pentru 
măsurile: 1.3 Investiţii la bordul navelor şi selectivitate, 1.4 Pescuitul de 
coastă la scară redusă, 1.5 Compensaţii socioeconomice pentru 
managementul flotei de pescuit, 2.1 Acvacultura, 2.2 Pescuit în apele 
interioare, 2.3 Prelucrarea şi comercializarea peştelui, 3.3 Porturi de 
pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi, 3.1 Acţiuni colective.” 
 

 2. La articolul I punctul 4, după alineatul (1) al articolului 222 
se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:  

 „(11) MADR, prin Direcţia generală pescuit – Autoritate de 
Management pentru POP, acordă un avans de până la 50% din valoarea 
totală a cheltuielilor eligibile pentru solicitanţii care sunt instituţii 
publice, pentru realizarea de investiţii prin POP, ale căror cereri de 
finanţare au fost selectate potrivit legii.”  
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 17 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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