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LEGE nr. 95 din 6 iunie 2011
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat,
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor
necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control,
inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin
preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
(la data 09-iun-2011 actul a fost promulgata de Decretul 552/2011 )
Parlamentul României adopta prezenta lege.
Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114 din 15 decembrie 2010 pentru completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la
bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii
comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul
pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 20 decembrie 2010, cu urmatoarele
modificari si completari:
1.La articolul I punctul 4, la articolul 221, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 221
(1) Pentru schema de inginerie financiara, astfel cum este prevazuta 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 financiara acorda garantii beneficiarilor, în vederea obtinerii
unui credit bancar pentru cofinantarea proiectelor contractate, pentru masurile: 1.3 Investitii la bordul
navelor si selectivitate, 1.4 Pescuitul de coasta la scara redusa, 1.5 Compensatii socioeconomice pentru
managementul flotei de pescuit, 2.1 Acvacultura, 2.2 Pescuit în apele interioare, 2.3 Prelucrarea si
comercializarea pestelui, 3.1 Actiuni colective, 3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi."
2.La articolul I punctul 4, la articolul 222, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
urmatorul cuprins:
"(11) MADR, prin Directia generala pescuit - Autoritate de Management pentru POP, acorda un avans de
pâna la 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru solicitantii care sunt institutii publice, pentru
realizarea de investitii prin POP, ale caror cereri de finantare au fost selectate potrivit legii."
-****Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76
alin. (2) din Constitutia României, republicata.
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