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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
 pentru  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 

 
 

Având în vedere prevederile: 
 

  Regulamentul (CE) nr.1198/2006 al Consiliului privind Fondul European 
pentru Pescuit; 

  Regulamentul (CE) nr.498/2007 al COMISIEI de stabilire a unor norme 
detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentul (CE) nr.1198/2006 al 
Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit; 

 
      Ţinând cont de: 

 criza financiară existentă care afectează potenţialii beneficiari ai 
Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-20013(POP); 

 greutăţile pe care le întâmpină potenţialii beneficiari  în ceea ce priveşte 
asigurarea contribuţiei proprii, respectiv obţinerea de credite bancare 
pentru acestea; 

 necesitatea creşterii gradului de absorbţie  a fondurilor europene şi 
implicit  derularea unor proiecte viabile; 

 necesitatea dezvoltării zonelor pescăreşti şi a încetinirii declinului 
sectorului pescăresc  prin crearea de investiţii noi şi implicit crearea de 
noi locuri  de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor socio- economice (Axa 
4 din Programul Operaţional de Pescuit 2007-2013);  

 consecinţele negative ale neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, 
respectiv gradul foarte redus de accesare a fondurilor comunitare 
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alocate Axei prioritare 3 din Programul Operaţional pentru Pescuit 
2007-2013 şi imposibilitatea accesării şi implementării Axei 4 
„Dezvoltarea zonelor pescăreşti” din acelaşi program, care au ca efect 
pierderea a circa 140 milioane euro, valoarea cumulată a alocării 
financiare comunitare ale celor două axe prioritare. 

 
şi având în vedere faptul că cele menţionate mai sus vizează interesul public şi 
constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,  
 
 În temeiul prevederilor art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată 
 
GUVERNUL ROMÂNIEI  adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă 
 
         Articol unic  -  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 şi completări prin Legea nr.371/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum 
urmează: 
 

1. Litera d) a articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„d)   sumele pentru plata taxei pe valoare adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, 
prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din 
contribuţia financiară a Uniunii Europene, şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai 
căror beneficiari sunt instituţi publice, inclusiv instituţiile publice de cercetare şi 
învăţământ, neînregistrate ca plătitoare a taxei pe valoare adăugate, unităţi 
administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme 
neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică”. 
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2.La Articolul 222, după alineatul (2) se introduc şase  noi alineate,  
alin.(3)-(8) cu următorul cuprins: 

 
„(3) M.A.D.R., prin Direcţia generală pescuit – Autoritate de Management pentru 
POP, acordă un avans de maximum 30.000 de euro din totalul cheltuielilor 
eligibile  de funcţionare, Grupurilor de Acţiune Locală pentru Pescuit selectate 
potrivit legii,  fără constituirea unei garanţii bancare.  
 
  (4) M.A.D.R., prin Direcţia generală pescuit – Autoritate de Management pentru 
POP, acordă beneficiarilor selectaţi de către Grupurile de Acţiune Locală pentru 
Pescuit pentru implementarea strategiei locale de dezvoltare integrată, un avans 
de maximum  30% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 30.000 de 
euro, fără constituirea unei garanţii bancare. 
 
 (5) Suma avansului prevăzut la alin.(3) şi (4) se justifică pe bază de documente  
justificative până la expirarea duratei de execuţie a proiectelor prevăzute în 
contractele de finanţare/actele adiţionale la acesta. 
 
 (6) Beneficiarii prevăzuţi la alin.(4) pot primi avansul numai după avizarea 
favorabilă a procedurii de achiziţie, conform procedurilor de lucru ale Direcţiei 
Generale Pescuit –Autoritate de Management pentru POP. 
  
(7) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul 
prevăzut la alin.(5) vor fi recuperate prin executare silită, potrivit legii. 
 
(8) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POP care a 
beneficiat anterior de avans şi pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost 
recuperat în termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile”. 
 

 
 
 

PRIM-MINISTRU 
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