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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.142/2000 

 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului 
Special de Preaderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 

 
 

 În urma examinarii în procedura de urgenta a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.142/2000 
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului 
Special de Preaderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, în sedinta din 04.10.2000, Comisia propune ca acesta sa fie 
supus Plenului Camerei Deputatilor, spre dezbatere si adoptare, cu urmatoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul initial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. Articol unic.- Se aproba Ordonanta 

de urgenta nr.142/2000 privind 
înfiintarea, organizarea si 
functionarea Agentiei SAPARD 
pentru implementarea tehnica si 
financiara a Instrumentului Special 
de Preaderare pentru Agricultura si 

Articol unic.- Se aproba Ordonanta de urgenta 
nr.142/2000 privind înfiintarea, organizarea si 
functionarea Agentiei SAPARD pentru 
implementarea tehnica si financiara a 
Instrumentului Special de Preaderare pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala, cu 
urmatoarele modificari: 

Ca urmare a modificarilor aduse 
în textul legii. 



0. 1. 2. 3. 
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Dezvoltare Rurala.  
2. Art.2.- (2) Principalele atributii 

pentru activitatea de implementare 
tehnica sunt: 
   (c) selectarea proiectelor finantate 
prin programul SAPARD, în 
conformitate cu prevederile 
Planului National pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala; 

Lit.c) a alin.2 art.2 se va modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
“Art.2.- (2) Principalele atributii pentru 
activitatea de implementare tehnica sunt: 
   (c) selectarea proiectelor eligibile care 
urmeaza sa fie finantate prin programul 
SAPARD, în conformitate cu prevederile 
Planului National pentru Agricultura si 
Dezvoltare Rurala;” 
Deputat: Gh. Cristea - PNL 

Finantarea se face în urma 
selectarii proiectelor. 

3. Art.4.- Personalul Agentiei 
SAPARD se considera transferat în 
interesul seviciului de la Ministerul 
Agriculturii si Alimentatiei si de la 
directiile generale pentru 
agricultura si industrie alimentara.  

Art.4 se va modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
“Art.4.- Personalul Agentiei SAPARD se 
angajeaza prin concurs, în functie de 
structura si obiectivele agentiei .” 
Deputat: Gh. Cristea - PNL 

Pentru selectarea personalului pe 
criterii de competenta si 
profesionalism. 

4. Art.5.- (1) Agentia SAPARD 
utilizeaza pentru aparatul propriu 3 
autoturisme pentru transport 
persoane si un microbuz, consumul 
maxim de carburanti pentru un 
autovehicul este de 250 l/luna; 
 

Alin.1 al art.5 se va modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
“Art.5 (1) Agentia SAPARD utilizeaza pentru 
aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport 
persoane si un microbuz.”  
Deputat: M. Chiriac – PD 
Deputat: M. Nicolescu – PDSR 
Deputat: V. Panteliuc - PDSR 

Pentru a da posibilitatea 
autoritatii publice centrale sa 
stabileasca cota de combustibil 
în functie de reglementarile în 
vigoare.  

 
 

În cursul dezbaterilor, urmatoarele amendamente au fost respinse: 
 



0. 1. 2. 3. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul initial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie  

Motivare 
1. Argumente pro 
2. Argumente contra  

0. 1. 2. 3. 
1. Art.2.- (6) Atributiile prevazute la 

art.2 alin.3 lit. (d) si (e) vor fi 
exercitate numai de Agentia 
SAPARD.   

Alin.6 al art.2 se va modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
“Art.2.- (6) Atributiile prevazute la art.2 
alin.(2) lit. (c), alin.3, lit. (d) si (e) vor fi 
exercitate numai de Agentia SAPARD.” 
Deputat: V. Panteliuc - PDSR 

1. 
3. Textul initial se refera la 

atributii de plata si nu la 
atributii pentru activitatea de 
implementare. 
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