GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
În contextul dificultăţilor economice în care se regăseşte sectorul agricol din România, în special
operatorii economici care au beneficiat de sume alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
pentru a iniţia sau a dezvolta investiţii prin care să contribuie la ocuparea forţei de muncă şi la valorificarea
resurselor economice ale spaţiului rural,
în contextul recomandărilor Curţii de Conturi Europene cu privire la statutul de împrumuturi al sumelor
alocate de la bugetul de stat pentru susţinerea instrumentelor financiare de garantare instituite de Statul
român în baza legii nr. 218/2005 a Legii nr. 329/2009 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2009
aprobată prin legea nr. 373/2009
având în vedere necesitatea protejării acestor împrumuturi în situaţia executării garanţiilor, în vederea
restituirii integrale la finalul schemelor de garantare instituite, prin reglementarea de urgenţă ca surse de
plată a garanţiilor executate, constituite în baza actelor normative menţionate, pentru beneficiarii care nu-şi
îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de finanţare, numai dobânzile acumulate prin plasarea
sumelor alocate şi în cazul în care volumul acestora depăşeşte volumul dobânzilor acumulate, din alocaţii
din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fără a afecta sumele alocate cu titlul de
împrumut, in condiţiile în care urmare a crizei economico-financiare traversate foarte mulţi beneficiari de
garanţii au dificultăţi in rambursarea creditelor garantate, fapt ce determina executarea acestora
având de asemenea in vedere că o buna parte din beneficiarii publici eligibili ai Fondului european agricol
pentru dezvoltare rurală care au încheiate contracte de finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit nu pot beneficia de garanţiile acordate de Fondurile de garantare care derulează schemele
de garantare reglementate prin actele normative în vigoare şi nu pot utiliza astfel avansurile acordate pentru
realizarea proiectelor de investiţii aprobate, fapt ce îngreunează absorbţia fondurilor europene alocate
României şi compromiterea realizării unor obiective de investiţii de cea mai mare importanţă în
dezvoltarea spaţiului rural
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. 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, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 132 din data de 20 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Articolele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins :
„Art. 3 Dobânda încasata de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a
sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil
pentru acestea si va fi utilizată, exclusiv, pentru plata garanţiilor executate şi a comisioanelor de garantare.
Art. 4. – (1) Sumele alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de
garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori.
(2) Dobânzile încasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor totale alocate de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, vor fi utilizate pentru:
a) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama acestor sume prin
plata valorii garanţiei/soldului garanţiei în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile de credit
pentru împrumutaţii care nu-şi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit;
b) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi
asociaţiile familiale constituite conform legii, pentru contractele de garantare incheiate inainte de
31.12.2009, care au fost scutite de la plata acestui comision. Nivelul acestor comisioane de garantare,
pentru contractele de garantare încheiate în aceste condiţii, se aprobă anual, diferenţiat, în funcţie de tipul
de credit şi de tipul de proiect, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Beneficiarii FEADR
nu sunt scutiţi de la plata comisionului de garantare.
(3) În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor
acumulate, diferenţa necesară pentru plata garanţiilor executate se acoperă din prevederile bugetare ale
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”
2. Articolul 9 se abrogă.
3. După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 121 , cu următorul cuprins:
“Art. 121 - Lunar, fondurile de garantare vor întocmi conturile de execuţie, pentru luna expirată, pe care le
vor depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până pe data de 10 ale lunii curente, urmând ca
ministerul să le transmită până pe data de 15 ale lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.”
Art. II. Articolele 50, 50 şi 55 din Legea 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 761, din data de 09. Noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
“ Art. 50 - Dobânda încasata de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare
si/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform art. 48,
este venit neimpozabil pentru acestea si va fi utilizată, exclusiv, pentru plata garanţiilor executate.”.
Art. 51. – (1) Fondurile alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual
de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori.
(2) Dobânzile încasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale in baza prezentei legi, vor fi utilizate pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de
garantare din garanţiile acordate pe seama fondurilor alocate în baza acesteia, precum si in baza Legii nr.
218/2005 si Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, prin plata valorii garanţiei în cazul
contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanţie

executate de APDRP pentru împrumutaţii care nu-şi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de
finanţare;
(3) În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile finanţatoare depăşeşte nivelul dobânzilor
acumulate, diferenţa necesară pentru plata garanţiilor executate se acoperă din prevederile bugetare ale
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
………………………………………………………………………………………………………
Art. 55 Lunar, fondurile de garantare vor întocmi conturile de execuţie, pentru luna expirată, pe care le vor
depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până pe data de 10 ale lunii curente, urmând ca
ministerul să le transmită până pe data de 15 ale lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.”.
Art. III. 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, aprobată
prin Legea nr. 373/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447, din data de 30 Iunie
2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolele 1,3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
„Art. 1. - (1) În scopul facilitării accesului beneficiarilor publici, precum şi grupurilor de acţiune locală şi
organizaţiilor şi federaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, care nu desfăşoară activităţi generatoare de
venituri din activităţi directe, ai sprijinului finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 20072013, denumit în continuare PNDR, la sumele prevăzute în contractele de finanţare încheiate cu Agenţia
de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, fondurile de garantare pot
acorda acestora scrisori de garanţie în favoarea APDRP.
(2) Valoarea scrisorii de garanţie acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar va fi de 110% din
valoarea avansului prevăzut in contractele de finanţare încheiate cu APRDP.
………………………………………………………………………………………………………
Art. 3 – Beneficiarii scrisorilor de garanţie prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi comunele, oraşele, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară ale acestora, organismele de drept public, grupurile de acţiune locală şi
organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii care prezintă fondurilor de garantare contracte
de finanţare încheiate cu APDRP în calitate de beneficiari.
Art. 4. - (1) Sumele alocate de MADR pot fi utilizate exclusiv pentru garantarea avansului acordat
beneficiarilor sprijinului finanţat din Fondul European Agricol pentru dezvoltare Rurală (FEADR)
prevăzuţi la art. (3), prin contractul de finanţare nerambursabilă, cu o expunere a plafonului anual de
garantare de până la 5 ori.
(2) Dobânzile încasate de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea sumelor alocate acestora în
depozite bancare sau titluri de stat, sunt venituri neimpozabile pentru acestea şi vor fi utilizate, exclusiv,
pentru plata obligaţiilor de decurg din executarea garanţiilor acordate. Valoarea creanţelor recuperate
reprezintă venit neimpozabil pentru fondurile de garantare şi reîntregesc sumele alocate.
(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, in temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, vor fi utilizate pentru
acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama fondurilor alocate în
baza acesteia, precum si a Legii nr. 218/2005 si Legii nr. 329/2009, prin plata valorii garanţiei în cazul
contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii Scrisorilor de garanţie
executate de APDRP.
(4) În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de APDRP depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate,
diferenţa necesară pentru plata garanţiilor executate se acoperă din prevederile bugetare ale Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”.
2. Articolul 6 se abrogă.

3. Articolele 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:
„Art. 7 – (1) Nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii
garanţiilor în scopul realizării de investiţii se stabileşte pentru fiecare an calendaristic prin ordin al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(2) Comisionul se încasează de fondurile de garantare o singură dată pentru întreaga sumă, la data
acordării garanţiei.
(3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii scrisorilor de garanţie sunt venituri ale
fondurilor de garantare şi se vor înregistra ca venituri curente în momentul încasării.
Art. 8 – (1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din scrisorile de garanţie, executate de APDRP, au
regim de creanţă fiscală.
(2) Executarea de către fondurile de garantare a creanţei rezultate din neonorarea la scadenţă de către
beneficiarii obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare se va face, în cazul beneficiarilor publici şi
organizaţiilor de drept public, cu prioritate asupra sumelor defalcate din bugetul de stat, a conturilor
deschise la Trezoreria Statului sau, după caz a conturilor curente declarate la emiterea scrisorii de garanţie
sau deschise şi declarate ulterior.
(3) În cazul grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii
biletul la ordin emis de către reprezentantul legal al asociaţiei, respectiv de directorul organizaţiei sau
federaţiei., în favoarea fondurilor de garantare, reprezintă titlu executoriu, exprimat în lei, va fi investit de
către fondurile de garantare, cu formulă executorie şi girat de acestea spre executare silită, în limita sumei
plătite efectiv către APDRP. Sumele încasate de către ANAF prin executarea silită a biletului la ordin se
vor vira la bugetul de stat. Pentru neplata la scadenţă a sumelor înscrise în biletul la ordin debitorul
datorează obligaţii accesorii creanţei fiscale.
4. După articolul 8 se introduce un nou articol, art. 81 cu următorul cuprins:
„Art.81 Lunar, fondurile de garantare vor întocmi conturile de execuţie, pentru luna expirată, pe care le vor
depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până pe data de 10 ale lunii curente, urmând ca
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să le transmită până pe data de 15 ale lunii curente la
Ministerul Finanţelor Publice.”.
Art. IV. În termen de 30 de zile MADR va completa corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe
Normele metodologice de aplicare a Legii nr 218/2005, Cap. VIII al Legii nr 329/2009 şi a Ordonanţei de
Urgenţă nr 79/2009.
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

Creşterea absorbţiei fondurilor europene atât în perioada de preaderare cât şi post aderare a
României la Uniunea Europeană, a reprezentat un obiectiv prioritar al politicii agricole a
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în scopul modernizării spaţiului rural şi
sprijinirii sectorului agricol, în vederea realizării producţiei în contextul crizei economice
globale şi al adaptării la piaţa agricolă europeană. Din analiza stadiului implementării
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi al absorbţiei fondurilor europene alocate
beneficiarilor privaţi ai programului, reiese faptul că au fost reziliate contracte de finanţare
încheiate cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) ca urmare, în
principal, a lipsei resurselor proprii pentru asigurarea cofinanţării necesare pentru realizarea
investiţiilor.
Principala cauză care a condus la creşterea semnificativă a problemelor de ordin financiar
pe care le întâmpină operatorii economici din România, şi implicit beneficiarii Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală, o constituie criza economico-financiară mondială.
Statisticile şi sondajele întreprinse în ultima perioadă, confirmă faptul că foarte multe
întreprinderi, în special IMM-uri nou înfiinţate, sunt afectate de criza economică actuală.
În prezent, pentru beneficiarii FEADR problema facilitării accesului la credite este
reglementată, pe de o parte, prin funcţionarea a două “scheme de garantare” în valoare de
220 milioane euro finanţate din PNDR. Acestea se adresează beneficiarilor măsurilor 121 –
Modernizarea exploataţiilor agricole, 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole
şi forestiere (inclusiv schema de ajutor de stat), 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea
de micro-întreprinderi şi 313 - Încurajarea activităţilor turistice, schemele fiind derulate de
către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. (FGCR) în urma procedurii de
achiziţie publică organizată de MADR. Pe seama acestor scheme de garantare FGCR
acorda garanţii in procent de 80% din valoarea creditului acordat de băncile comerciale
beneficiarilor acestor măsuri. Deşi implementarea schemelor de garantare a oferit un sprijin
real beneficiarilor privaţi ai PNDR, până în acest moment fiind acordat un număr de 693 de
garanţii.
De asemenea având în vedere necesitatea creşterii absorbţiei fondurilor Europene atât în
perioada de preaderare cat şi post aderare a României la Uniunea Europeană ca obiectiv
prioritar al politicii agricole a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în
continuare MADR, precum şi pentru modernizarea spaţiului rural şi sprijinirea sectorului
agricol in vederea realizării producţiei in contextul crizei economice globale şi al adaptării

la piaţa agricolă europeană au fost adoptate la iniţiativa MADR acte normative prin care au
fost implementate instrumente financiare de garantare a finanţărilor necesare pentru
realizarea investiţiilor in spaţiul rural cât şi pentru realizarea şi susţinerea producţiei. Astfel
prin 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, Legea 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, Capitolul VIII - Măsuri
pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi
alimentar şi O.U.G. 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, au fost reglementate scheme de garantare pentru categoriile de
beneficiari vizaţi prin obiectivele menţionate.
Pentru fiecare instrument de garantare MADR a alocat sumele necesare constituirii
plafonului de garantare de la bugetul de stat. Conform prevederilor actelor normative
menţionate sumele alocate din bugetul MADR au statut de împrumuturi subordonate, sunt
plasate de către fondurile de garantare la instituţii financiare pentru a acumula dobândă pe
durata utilizării în activitatea de garantare şi se restituie MADR. Pe baza sumelor alocate
Fondurile de garantare constituie, cu o expunere de până la 5 ori a sumei alocate, plafoane
de garantare din care se acordă garanţii aferente schemelor de garantare. Până in prezent
sursele de plată a garanţiilor executate de către instituţiile finanţatoare, pentru beneficiarii
care nu-şi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nu sunt reglementate
strict, toate cele trei acte normative prevăd ca sursa de plata a garanţiilor executate sumele
alocate de MADR pentru constituirea plafonului de garantare, dobânzile încasate prin
plasarea acestora şi în cazul in care volumul garanţiilor executate depăşeşte nivelul sumelor
alocate şi dobânzile acumulate, din alocaţii de la Bugetul de Stat. Întrucât sumele alocate de
MADR, în cadrul schemelor de garantare, Fondurilor de Garantare in vederea constituirii
plafonului de garantare au statut de împrumuturi subordonate, urmând a fi returnate integral
MADR după finalizarea garanţiilor aferente plafoanelor constituite, ca urmare a
recomandărilor EUROSTAT, este necesară reglementarea de urgentă a surselor de plată a
garanţiilor executate de instituţiile finanţatoare ca urmare a nerespectării obligaţiilor asumate
de beneficiari, în condiţiile in care sumele acordate de MADR trebuie protejate din punct de
vedere al plăţii garanţiilor.
În acelaşi timp, întrucât prin OUG 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, în scopul facilitării accesului beneficiarilor publici ai sprijinului
pentru investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
(PNDR), la sumele prevăzute în contractele de finanţare încheiate cu Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), fondurile de garantare pot acorda acestora
scrisori de garanţie în favoarea APDRP pentru beneficiarii publici ai Masurilor din PNDR
şi o categorie de beneficiari publici ai măsurii 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii” din PNDR.
Unele oraşele sunt unităţi administrativ-teritoriale deţinătoare legale de infrastructură rurală
de acces la exploataţii agricole/forestiere, care întâmpină dificultăţi la accesarea fondurilor
comunitare, în acest sens fiind necesară includerea şi a acestora în categoria de beneficiari
ai scrisorilor de garanţii acordate în condiţiile O.U.G. nr. 79/2009.

2. Schimbări
preconizate

3. Alte informaţii

În acest sens, s-a iniţiat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă prin care sunt
reglementate masurile de redresare a situaţiei prezentate, modificate şi completate actele
normative menţionate.
Promovarea prezentului act normativ va avea drept consecinţe următoarele:
- reglementarea modului de plată al garanţiilor executate de instituţiile finanţatoare cu
respectarea statutului de împrumuturi subordonate a sumelor alocate fondurilor de garantare
de către MADR pentru funcţionarea schemelor de garantare implementate prin Legea nr.
218/2005, Legea nr. 329/2009 – Cap VIII şi OUG nr. 79/2009, cu modificările şi
completările ulterioare;
- reglementarea utilizării dobânzilor acumulate în cadrul schemelor de garantare ca sursă de
plată a garanţiilor executate de instituţiile finanţatoare pentru beneficiarii care nu-şi respectă
obligaţiile asumate prin contractele de finanţare, iar in situaţia în care volumul garanţiilor
executate depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate din plasarea sumelor alocate, diferenţa se
acoperă din prevederile bugetare ale MADR;
- totodată prin prezentul proiect de act normativ se creează cadrul necesar pentru facilitarea
accesului grupurilor de acţiune locală şi organizaţilor şi federaţiilor de utilizatori de apă
pentru irigaţii, în calitate de beneficiari ai sprijinului finanţat prin PNDR, la sumele
prevăzute în contractele de finanţare încheiate cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit.
Nu este cazul
Secţiunea 3 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ va proteja sumele
1. Impactul macroeconomic acordate de la bugetul de stat Fondurilor de garantare pentru funcţionarea
schemelor de garantare gestionate de MADR în baza Legea nr. 218/2005,
Legea nr. 329/2009 – Cap VIII şi OUG nr. 79/2009, cu modificările şi
completările ulterioare se facilitează accesul grupurilor de acţiune locală şi
organizaţilor şi federaţiilor de utilizatori de apă pentru irigaţii, în calitate de
beneficiari ai sprijinului finanţat prin PNDR, la sumele prevăzute în contractele
de finanţare încheiate cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
pot beneficia de prevederile OUG 79/2009 şi oraşele, ca beneficiari publici ai
avansului acordat de APDRP, pentru realizarea proiectelor de investiţii finanţate
prin PNDR
Neadoptarea proiectului de act normativ in regim de urgenta afectează sumele
alocate de MADR cu titlul de împrumut Fondurilor de Garantare, prin plata
garanţiilor executate, existând posibilitatea ca aceste sume să nu mai fie
rambursate integral MADR de către Fondurile de garantare. Având în vedere
că aceste împrumuturi se alocă de la titlul 80 „Împrumuturi”, la recomandarea
EUROSTAT, ca urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii MADR şi MFP,
s-a dispus ca sumele acordate Fondurilor de garantare să fie restituite integral
MADR, pe măsura încheierii garanţiilor, iar eventualele executări de garanţii să
fie suportate de la bugetul de stat pe perioada derulării schemelor de garantare.
1
1 . Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu distorsionează concurenţa
concurenţial şi domeniul
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea 4
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe
termen lung (pe 5 ani)

Indicatori
1
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i) impozit pe profit
ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

Anul
curent
2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

mii lei
Media pe 5
ani
7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Următorii 4 ani

Secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ
a) Acte normative în vigoare ce

Ca urmare a intrării în vigoare a prezentului proiect de act normativ, se

vor fi modificate sau abrogate, ca modifica şi se completează:
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
- 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;
- Legea 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, Capitolul VIII - Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea
acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar

b) Acte normative ce urmează a
fi elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii.

2. Conformitatea proiectului
de act normativ cu legislaţia
comunitară
în
cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din
care decurg angajamente
6. Alte informaţii

- 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
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va supune Guvernului spre
aprobare proiecte de hotărâre pentru modificarea în mod corespunzător a
următoarelor acte normative:
1) Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, modificată, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii 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;
2) Hotărârea Guvernului nr. 1619/2009 modificată, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 329/2009;
3) Hotărârea Guvernului 1262/2009, modificată, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei 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.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea
Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu Asociaţia Română a Băncilor
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
2. Consultările
organizate
cu
autorităţile Proiectul de act normativ a fost supus consultării
administraţiei publice locale, în situaţia în care structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale publice locale
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
3. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii
Guvernului
nr.750/2005
privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi

Se solicită avizul Consiliului Legislativ şi al
Consiliului Concurenţei.

6. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea 7 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act normativ

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională, prin
publicarea proiectului de act normativ pe site-ul MADR.

2. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
3.
Nu este cazul
4. Alte informaţii

Secţiunea 8 Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului
de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi /sau locale –
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Instituţia responsabila cu implementarea măsurilor
cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Nu este cazul

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea
şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, pe care îl
supunem spre adoptare.
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