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Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea şi 
completarea 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.51/2018, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

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

 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 

PREŞEDINTE, 
 

Alexandru STĂNESCU  
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea şi completarea 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, 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 procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2017 pentru modificarea şi completarea 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. 

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 21 februarie 2018. 
La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii 
agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul 
Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 
de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016. 
Demersul legislativ se impune pentru implementarea instrumentului financiar de 
creditare cu partajarea riscului, în scopul evitării unor eventuale sancțiuni pentru 
nerespectarea obligațiilor asumate prin Acordul de finanțare, precum și pentru 
motivarea unui număr cât mai mare de beneficiari de a accesa fonduri publice 
nerambursabile alocate pentru realizarea obiectivelor strategice ale PNDR 2014-
2020. 

 
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. 

 
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedinţa din 20 martie 2018, iar cei 
ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în ziua de 04 aprilie 2018.   

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din totalul de 25 de membri ai Comisiei au fost prezenţi 23 
deputaţi, 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, 
reprezentanţi ai partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea şi completarea 
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 forma adoptată de Senat. 

 
 
 



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

 

 

PREŞEDINTE, 
Marius – Constantin BUDĂI 

 
 
 

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 
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