ORDIN nr. 403 din 3 mai 2010
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2010 de stabilire a
atribuţiilor Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional
pentru Pescuit
Având în vedere Referatul de aprobare al DGP-AM POP nr. 211.566 din 21 aprilie 2010,
în baza prevederilor:
- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru
Pescuit;
- Regulamentului (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;
- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2010 de stabilire a atribuţiilor Direcţiei generale
pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 31 martie 2010, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, litera cc) va avea următorul cuprins:
"cc) autorizează plăţile către beneficiar în urma verificărilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 59
din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi ale art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al
Comisiei, elaborează şi transmite Autorităţii de certificare cereri de rambursare şi/sau declaraţii de
cheltuieli validate;"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
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