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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                         SENATUL 
 
 
 
 

LEGE  
privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate  
în cadrul Politicii Agricole Comune precum  şi pentru  modificarea, respectiv abrogarea 

unor acte normative   
 
 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
Titlul I.   
Regimul solicitării, constituirii şi administrării garanţiilor aferente măsurilor 

derulate în cadrul Politicii Agricole Comune 
   

Cap. I 
Domeniul de aplicare 

 Art. 1. - Prezenta lege reglementează solicitarea, constituirea, înlocuirea, eliberarea 
şi/sau, după caz, reţinerea garanţiilor care se constituie la dispoziţia autorităţii competente, 
conform art.1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.282/2012 al Comisiei din 28 
martie 2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanţii pentru 
produsele agricole.  
    Art. 2. - În înţelesul prezentei legi termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii:       
              a) garanţie, garanţie globală, obligaţie, conform art.3 din Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr.282/2012 al Comisiei.   
       b) garant - instituţia financiară bancară, nebancară sau societatea de asigurări care 
emite garanţii potrivit prezentei legi; 
      c) autoritate competentă - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
denumită în continuare APIA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Carol I nr. 17, sector 2, înfiinţată 
conform Legii nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;   
       d) partea în cauză din suma garantată, conform art.19 alin. (6) din Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr.282/2012 al Comisiei.   
       Art. 3. - Garanţiile prevăzute de prezenta lege se constituie la dispoziţia autorităţii 
competente  pentru următoarele măsuri: 
       a) schimburi comerciale de produse agricole cu ţări terţe; 
      b) promovarea produselor agricole pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe; 
       c) promovarea vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, în cadrul Programului Naţional de 
Sprijin în sectorul vitivinicol; 
      d) programul de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole; 
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       e) planul anual pentru furnizarea de alimente provenind din stocurile de intervenţie 
comunitara  persoanelor celor mai defavorizate din Uniunea Europeană;  
      f) finanţarea programelor operaţionale ale organizaţiilor de producători în sectorul 
fructe şi legume; 
      g) intervenţia publică reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi 
privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic 
OCP”), cu modificările şi completările ulterioare; 
    h) depozitarea privată reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi 
privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic 
OCP”) cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art. 4. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică garanţilor, persoanei responsabile de 
constituirea garanţiei, respectiv de plată a sumei, în cazul în care o obligaţie nu este 
îndeplinită precum şi autorităţii competente. 

 
Cap. II 

  Constituirea garanţiei 
    Art. 5. - (1) Garanţia se constituie în lei la dispoziţia autorităţii competente, dacă suma 
totală garantată este mai mare de 100 de euro, de către sau în numele părţii responsabile 
pentru garantarea îndeplinirii obligaţiei de plată a unei sume.  
    (2) Determinarea valorii individuale a garanţiei se face în raport de obligaţia 
garantată şi cuantumul stabilit prin regulamentele comunitare specifice care impun 
constituirea garanţiei, sau prin dispoziţiile legislaţiei naţionale, dacă regulamentele 
comunitare prevăd astfel. 
    (3) Valoarea garanţiei stabilită în euro se converteşte în moneda naţională în 
conformitate cu art. 10 din Regulamentul (CE) nr.1913/2006 al Comisiei de stabilire a 
normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a 
anumitor regulamente, cu modificările şi completările ulterioare.  
Angajamentul corespunzător garanţiei şi suma care va fi eventual reţinută în caz de nereguli 
sau de neîndeplinire rămân stabilite în euro. 
    (4) Faptul generator al cursului de schimb respectiv cursul de schimb care urmează a 
fi folosit se determină, după caz, conform art. 10 şi art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 
1913/2006 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Cap. III 

 Formele garanţiei 
 Art. 6. – (1) Garanţia poate fi constituită:  
    a) sub formă de depozit în numerar, conform definiţiilor prevăzute la art. 12 şi art.13  
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.282/2012 al Comisiei; 
    b) sub formă de scrisoare de garanţie bancară, contract de asigurare, poliţă de 
asigurare, precum şi altă formă de garanţie scrisă, emisă de un garant, astfel cum este definit  
la art. 15 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.282/2012 al Comisiei.  
   (2) Garanţiile menţionate la alin. (1) lit.b) sunt garanţiile emise de garanţi autorizaţi 
în vederea exercitării activităţii specifice şi sunt titluri executorii, putând fi puse în executare 
silită în cazul neîndeplinirii obligaţiei garantate.  
 Art. 7.  
              (1) Autoritatea competentă este îndreptăţită să refuze acceptarea sau să solicite 
înlocuirea oricărei garanţii în condiţiile art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr.282/2012 al Comisiei. 
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              (2) Este în responsabilitatea autorităţii competente obligaţia de a verifica şi de a 
refuza acceptarea garanţiei, dacă valoarea totală a garanţiilor eliberate de acelaşi garant şi 
prezentate pentru accesarea măsurilor prevăzute la art. 3 al prezentei legi, depăşeşte 
capacitatea acestuia de a le onora.   
  Art. 8 - Orice garanţie poate fi înlocuită cu alta, în condiţiile art.10 din Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) nr.282/2012 al Comisiei. 
  Art. 9 
            Autoritatea competentă poate accepta din partea garantului o telecomunicaţie scrisă 
care constituie o garanţie scrisă numai dacă se asigură de autenticitatea acesteia, după 
verificarea identităţii aparente a expeditorului, a completitudinii şi nealterării datelor primite. 

 
Cap. IV 

 Garanţii eliberate, garanţii reţinute, garanţii reconstituite 
  Art.  10. - (1) Garanţiile se eliberează la cerere după constatarea de către autoritatea 
competentă a îndeplinirii obligaţiilor garantate.  
    (2) Garanţiile se reţin conform prevederilor cuprinse în art.19 - art.29  ale 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.282/2012 al Comisiei, în afara situaţiei în care 
regulamentul care impune constituirea garanţiei dispune altfel. 
    (3) Dacă valoarea garanţiei care ar trebui reţinută este 100 euro sau mai puţin, 
echivalent în lei, întreaga garanţie se eliberează, cu excepţia situaţiei în care regulamentele 
specifice măsurilor prevăzute la art.3 din prezenta lege dispun  altfel. 
    (4) Determinarea în lei a sumei care se reţine din garanţie se face la acelaşi curs  de 
schimb utilizat la constituirea garanţiei, cu excepţiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul  
(CE) nr.1913/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  
   (5) Procedura de eliberare, respectiv de reţinere a garanţiilor se detaliază în normele 
metodologice de aplicare ale prezentei legi.  
 Art. 11. - Neîndeplinirea integrală a obligaţiei garantate constatată ulterior eliberării 
garanţiei, impune în sarcina părţii responsabile de îndeplinirea obligaţiei să reconstituie 
voluntar de îndată la dispoziţia autorităţii competente partea în cauză din suma garantată sau 
în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, cu specificarea obligaţiei neîndeplinite.  
 Art. 12. - Autoritatea competentă administrează garanţiile reţinute, în conformitate cu 
prevederile regulamentelor comunitare şi legislaţiei naţionale specifice.   
 Art. 13. - (1) Autoritatea competentă păstrează la dispoziţia Comisiei Europene 
numărul şi suma totală a garanţiilor reţinute, pentru fiecare an, indiferent care este stadiul 
procedurii la care s-a ajuns, conform art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr.282/2012 al Comisiei, făcând deosebirea în fiecare caz între cele alocate bugetelor 
naţionale şi cele alocate bugetului Uniunii Europene. 
    (2) Informaţiile menţionate în alineatul 1 sunt stabilite pentru toate garanţiile reţinute 
pentru o sumă mai mare de 1000 EUR, ca şi pentru fiecare dispoziţie comunitară care prevede 
constituirea unei garanţii. 
    (3) Informaţiile cuprind atât sumele plătite direct de către partea interesată, cât şi 
sumele recuperate prin realizarea garanţiei. 
 Art. 14. – Autoritatea competentă păstrează la dispoziţia Comisiei Europene 
informaţii despre tipurile de instituţii autorizate să acţioneze în calitate de garanţi şi 
îndeplinirea cerinţelor stabilite, în condiţiile prezentei legi. 

 
Titlul II 
Modificarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al 
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României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
   Art. I - Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
 1. La articolul 3 litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    ,,s) administrează garanţiile aferente măsurilor pe care le derulează în cadrul Politicii 
Agricole Comune." 
 

Titlul III 
Modificarea şi 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, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Art. I- Ordonanţa 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1.  La articolul 10, alineatul (3)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    „(3) Beneficiarii privaţi vor constitui garanţia sub forma prevăzută la art. 6 din Legea 
privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în 
cadrul Politicii Agricole Comune şi de modificare, respectiv abrogare a unor acte normative. 
Garanţia sub formă de depozit se constituie în contul APIA deschis cu această destinaţie la 
Trezoreria Statului.” 
 

2. La articolul 10, alineatul (5)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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   “(5) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenele specificate în 
regulamentele comunitare, în legislaţia naţională sau în angajamentele legale, inclusiv 
accesoriile acestora, vor fi recuperate de APIA prin  executarea garanţiilor.  
 

3. La articolul 10, după alineatul (5)  se introduc două noi alineate, alineatele (51) 
şi (52), cu următorul cuprins:  
 
   „(51)  Sumele astfel recuperate, inclusiv sumele în numerar, constituite sub forma 
depozitelor în trezorerie înainte de acordarea avansurilor, reprezentând plăţi finanţate din 
credite bugetare se recuperează şi se virează de APIA la bugetul de stat. 
 
   (52) Sumele recuperate reprezentând plăţi finanţate din alte surse  (vărsăminte obţinute din 
privatizare, etc.) se restituie MADR care la rândul său le transferă sursei din care s-a efectuat 
finanţarea sau, după caz, la bugetul de stat.” 
 
             

           Titlul IV 

Dispoziţii finale 
Art. I- Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul 

Oficial al României, Partea I.  
 
Art.II Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora normele metodologice 

de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile 
de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 
Art.III.-  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 299/2005 

privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, cu 
modificările ulterioare şi actele normative subsecvente emise pentru punerea ei în aplicare.  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

LEGE 

privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul 
Politicii Agricole Comune, precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale : 

 

   Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, în 

temeiul regulamentelor europene privind aplicarea Politicii 

Agricole Comune şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin 

României, în calitate de stat membru, Ministerul 

Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plaţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, gestionează fonduri 

europene pentru agricultură. 

     Numeroase dispoziţii ale legislaţiei comunitare privind 

organizarea comună a pieţelor agricole prevăd constituirea 

unei garanţii pentru a asigura plata sumelor datorate în 

cazul nerespectării unei obligaţii. De asemenea, aceste 

regulamente dispun că garanţia se reţine dacă o obligaţie 

garantată a fost încălcată, indiferent dacă cerinţele încălcate 

erau principale, secundare sau subordonate.  

   Regulamentele comunitare, printre care  Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 al Comisiei din 28 

martie 2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a 

regimului de garanţii pentru produsele agricole, dar şi 

reglementări specifice măsurilor de piaţă şi promovării 

produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe sunt 

direct aplicabile şi obligatorii şi în România. Regulamentele 

în discuţie, cu respectarea Tratatului, în ceea ce priveşte 

libertatea prestării serviciilor, stabilesc un cadru unitar de 
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reglementare, statele membre având sarcina de a adopta 

actele normative pe care le consideră necesare pentru 

punerea în aplicare şi protecţia intereselor financiare ale 

Uniunii Europene.   

      În prezent, cadrul legal naţional privind constituirea, 

reţinerea, respectiv eliberarea garanţiilor şi virarea sumelor 

reţinute trebuie modificat şi completat, pentru a permite 

aplicarea legislaţiei comunitare incidente în integralitatea 

sa. Există prevederi comunitare care nu pot fi aplicate în 

prezent din lipsa cadrului naţional de reglementare, pentru 

aspecte precum:  

    -  constituirea garanţiei globale; 

    -   constituirea garanţiei sub formă de cauţiune, în prezent 

fiind utilizată în acest sens doar scrisoarea de garanţie  

bancară;   

     - acceptarea garanţiilor emise de societăţi de asigurare; 

     - acceptarea garanţiilor emise de garanţi, instituţii 

financiare care au rezidenţa sau un sediu în Uniunea 

Europeană;   

De asemenea, este necesară simplificarea procedurii de 

executare a garanţiilor şi de stabilire a destinaţiei sumelor 

recuperate, în vederea virării acestora în conturile 

corespunzătoare. 

Aceste aspecte trebuie reglementate în legislaţia 

naţională deoarece Legea nr. 299/2005 privind instituirea 

sistemului de garanţii pentru importul şi exportul 

produselor agricole, publicată în Monitorul Oficial Nr. 956 

din 27 octombrie 2005, a transpus simplificat înainte de 

aderarea României la Uniunea Europeană, anumite 

prevederi comunitare ale Regulamentului (CEE) nr. 

2220/85, exclusiv în domeniul garanţiilor aferente 

operaţiunilor de import şi export sub acoperirea 

certificatelor de import/export emise de Agenţia de Plăţi şi 
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Intervenţie pentru Agricultură înainte de aderarea la 

Uniunea Europeană.  Pentru  măsurile de politică agricolă 

comună derulate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură  regimul juridic al garanţiilor, astfel cum este 

reglementat în prezent în plan naţional, este parţial şi 

divizat în mai multe acte normative.  

Ca urmare: 

- pentru asigurarea suficienţei dispoziţiilor legale 

naţionale în materie; 

- pentru  corelarea  legislaţiei naţionale cu dispoziţiile 

comunitare; 

- pentru asigurarea unui tratament egal atât garanţilor 

din statele membre ale Uniunii Europene cu cei din 

România, cât şi al operatorilor economici români cu cei din 

celelalte state membre; 

- pentru facilitarea accesului la garanţii cu costuri mai 

scăzute şi implicit stimularea comerţului internaţional cu 

produse agricole; 

 - în vederea unităţii de reglementare şi a simplificării 

legislative,  

      apreciem ca necesară adoptarea prezentului act 

normativ.       

2. Schimbări preconizate 

 

     Prin prezentul act normativ se urmăreşte: 

     -  stabilirea cadrului pentru constituirea garanţiei 

globale; 

-  constituirea garanţiei scrise sub formă de  scrisoare de 

garanţie bancară, contract de asigurare, poliţă de asigurare, 

precum şi altă formă de garanţie scrisă,  

     - acceptarea garanţiilor emise de garanţi care au 

rezidenţa sau un sediu în Comunitate;   

      - simplificarea procedurii de executare a garanţiilor şi  

stabilirea destinaţiei sumelor recuperate, în vederea virării 

acestora în conturile corespunzătoare;  
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- stabilirea competenţelor Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură în ceea ce priveşte solicitarea 

constituirii şi administrarea garanţiilor pentru măsurile pe 

care le derulează în cadrul Politicii Agricole Comune. 

      De asemenea, proiectul de act normativ permite 

accelerarea procedurii de executare a  garanţiilor, în cazul 

neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către beneficiari, prin 

reţinerea din garanţia de bună execuţie, sau aferentă 

avansului, după caz, a sumelor corespunzătoare obligaţiilor 

neexecutate şi a accesoriilor acestora, astfel încât sumele 

reţinute să fie virate cu celeritate la bugetul de stat sau după 

caz, la Fondul European de Garantare Agricolă.   

    De asemenea, este asigurată implementarea regulii de 

minimis, care prevede nerecuperarea creanţelor care nu 

depăşesc 100 de euro fără dobândă, precum şi dispoziţia de 

neconstituire a garanţiei aferente licenţelor de import/export 

în cazul în care valoarea garanţiei este de 100 de euro sau 

mai mică, astfel cum este prevăzut în art.14 alin.(3) din 

Regulamentul (CE) nr. 376/2008 de stabilire  a normelor 

comune de aplicare a sistemului de licenţe de import şi 

export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele 

agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

114/26.04.2008, cu modificările ulterioare. 

 Prin proiectul de lege se conferă Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură competenţe de administrare a 

garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii 

Agricole Comune,  în condiţiile stabilite de normele legale 

în vigoare pentru administrarea creanţelor bugetare.  

      Întrucât în activitatea curentă Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură a întâmpinat dificultăţi în 

executarea scrisorilor de garanţie bancară, proiectul de lege 

recunoaşte caracterul de titlu executoriu al garanţiilor 

aferente măsurilor derulate  în cadrul Politicii Agricole 
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Comune. 

     Având în vedere considerentele mai sus expuse, este 

necesară modificarea unor acte normative în vigoare, 

abrogarea expresă a actului normativ care limitează 

posibilităţile de acceptare a garanţiilor, în conformitate cu 

reglementările Uniunii Europene în materie şi adoptarea  

prezentului act normativ, care asigură cadrul normativ 

privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor 

aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole 

Comune. 

      Prezenta iniţiativă legislativă realizează corelarea cu 

legislaţia Uniunii Europene privind garanţiile în contextul 

organizării comune a pieţelor agricole, precum şi asigurarea 

unui sistem eficient de protejare a intereselor financiare ale 

Uniunii Europene şi ale României. 

      Adoptarea acestui proiect de act normativ  va  avea 

consecinţe pozitive asupra bugetului Uniunii Europene,  

asupra Bugetului de Stat, prin garanţiile reţinute şi sumele 

virate către aceste bugete, precum şi în privinţa obligaţiilor 

asumate de România, atât în domeniul libertăţii de prestare 

a serviciilor, cât şi în ceea ce priveşte agricultura, din 

perspectiva măsurilor enumerate la art.3 din proiectul de 

lege.     

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri In contextul actualei crize financiare, proiectul de act 

normativ creează premisele dezvoltării exportului şi 

promovării de produse agricole româneşti, ale schimburilor 

comerciale cu ţări terţe prin importuri şi exporturi sub 

licenţe precum şi accesarea celorlalte măsuri prevăzute de 

Politica Agricolă Comună derulate de Agenţia de Plăţi şi 
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Intervenţie Pentru Agricultură, prin posibilitatea utilizării 

de către beneficiari a unei diversităţi de forme de garanţie, 

obţinute cu costuri mai scăzute şi emise de instituţii 

financiare sau  societăţi de asigurare de pe teritoriul Uniunii 

Europene. 

3. Impactul social  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 

pe termen lung (pe 5 ani ) 

Adoptarea acestui proiect de act normativ  va  avea consecinţe pozitive asupra bugetului Uniunii 

Europene,  asupra Bugetului de Stat, prin garanţiile reţinute şi sumele virate către aceste bugete. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normative 

suplimentare  

Este necesară elaborarea unei hotărâri a Guvernului  pentru 

punerea în aplicare a legii astfel încât Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie Pentru Agricultură să poată accepta tipurile de 

garanţii menţionate, în condiţii de protejare a intereselor 

financiare ale Uniunii Europene şi ale bugetului de stat.  

2.Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

materie 

Proiectul de act normativ este compatibil cu dispoziţiile 

regulamentelor comunitare în domeniu.  

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie 

şi alte documente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Evaluarea conformităţii  

Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, 

data adoptării şi data publicării 

Gradul de 

conformitate (se 

conformează/nu se 

conformează) 

Comentarii 
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 al 

Comisiei din 28 martie 2012 de stabilire a normelor 

comune de aplicare a regimului de garanţii pentru produsele 

agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

92 din 30 martie 2012 

se conformează  

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1290/2005 din 21 iunie 

2005 privind finanţarea politicii agricole comune, cu 

modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene L 209 din 11 august 2005 

se conformează  

 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1913/2006 de stabilire a 

normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în 

sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  L 365 din  

21 decembrie 2006 

se conformează  

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 3/2008 privind acţiunile 

de informare şi promovare pentru produsele agricole pe 

piaţa internă şi în ţările terţe, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  

se conformează  

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1234/2007 din 22 

octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a 

pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la 

anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L299 

din 16 noiembrie 2007. 

 

se conformează  

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 376/2008 din 23 aprilie 

2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a 

sistemului de licenţe de import şi export şi de certificate de 

fixare în avans pentru produsele agricole, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L114 din 26 aprilie 

2008. 

se conformează  
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Regulamentul Comisiei (CE) nr. 612/2009 din 7 iulie 2009 

de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de 

restituiri la export pentru produsele agricole publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L186 din 17 iulie 

2008. 

se conformează  

Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 

septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în 

aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile 

de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din 

Uniune. 

se conformează  

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 

decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 şi (CE) 

nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi 

legumelor  

se conformează  

Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 

decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al 

Consiliului cu privire la achiziţionarea şi vânzarea 

produselor agricole în cadrul schemei de intervenţie publică 

se conformează  

   

 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate  

A fost consultată Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, 

Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, 

Ministerul Justiţiei 
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2. Fundamentarea alegerilor 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată 

de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
  

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

  Proiectul de act normativ va fi transmis Consiliului 

Legislativ în vederea avizării.  

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de 

Menţionăm că au fost respectate prevederile Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
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act normativ publică, prin afişare pe site-ul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale a proiectului de act normativ. 

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

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      

Nu e cazul. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiectul de LEGE privind 
solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate  în cadrul 
Politicii Agricole Comune, precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte 
normative, pe care îl supunem spre analiză şi aprobare. 
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