
GUVERNUL   ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive 

din spatiul rural

  Guvernul României

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, 
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,   . 78 din 27 ianuarie 2006, 

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, 
republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii unui cadru cât mai adecvat 
pentru preluarea integrala a activitatii privind derularea si implementarea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural 
instituit conform Ordonantei Guvernului nr. 7/2006, de catre Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului.

Aceasta masura este necesara deoarece, pâna  în prezent, la nivelul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului  functiona doar Secretariatul Tehnic 
al Comisiei privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii aprobarii proiectelor. 

Prin preluarea integrala a Programului la Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului,  acesta se poate finanta, coordona si monitoriza raportat la prioritatile 
de dezvoltare regionala ale României. 

De asemenea se asigura o mai buna gestionare a fonduri  r de la bugetul de 
stat. 

Urgenta este justificata si de faptul ca Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural se finalizeaza în anul 2012, 
iar bugetul alocat pentru acest program poate fi anula  daca sumele aprobate nu se 
deconteaza beneficiarilor pâna la sfârsitul acestui  an.

Amânarea adoptarii prezentei ordonante de urgenta ar avea consecinte 
negative asupra bugetului statului, în contextul crizei economice actuale.

Având în vedere ca aceste elemente vizeaza interesul p   ic si constituie 
situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate    amânata, se impune 
aprobarea actului normativ pe calea ordonantei de urgenta si adoptarea acest  a cu 
celeritate.

În temeiul  art. 115  alin.  (4)  din Constitutia Româ iei, republicata,

adopta  prezenta ordonanta de urgenta.



aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile 
ulterioare, se modifica ti se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, alineatul  (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se abroga.  
3. La articolul 7, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins:

4. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

5. La articolul 8, dupa alineatul (7) se introduce un     alineat, alin. (8), 
cu urmatorul cuprins:

Art. II. -

Art. III

Art. IV – (

“(1) Se constituie Comisia privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii si 
prioritizarii proiectelor care urmeaza a fi finantate în cadrul Programului, denumi a în 
continuare Comisia, formata din specialisti din cadrul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului, min istrul în calitate de presedinte al Comisiei, precum si un 
secretar de stat în calitate de vicepresedinte al Comisiei.

(4) Componenta nominala si regulamentul de organizare  i functionare a 
Comisiei se stabileste prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului.
.........................................................................................................................................

(7) Monitorizarea si coordonarea derularii Programului se face de catre 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Directia Generala Lucrari 
Publice.“

(2) Repartizarea sumelor prevazute la alin. (1) pe proiecte eligib ile, se aproba 
prin hotarâre a Guvernului la propunerea Ministerului    voltarii Regionale si 
Turismului.

(8) Prioritizarea la finantare a proiectele aflate în derulare se face dupa criterii 
stabilite de Comisia prevazuta la art. 7 alin. (1) si  e aproba prin ordin al ministrului 
dezvoltarii regionale si turismului.

Începând cu data intrarii în vigoare prezentei ordonante de urgenta a 
Guvernului, în cadrul Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor ba            
din spatiul rural nu se mai includ obiective de investitii noi, urmând a fi finantate 
obiectivele de investitii incluse în prezent în cadrul Programului.

- (1) Secretariatul General al Guvernului se obliga sa predea 
Ministerului Dezvoltarii  Regionale si Turismului în termen de 30 zile de la data 
intrarii în vigoare a prezentei ordonante, întreaga documentatie care a stat la baza 
derularii Programului si a alocarii sumelor repartizate pentru fiecare proiect în parte.

(2) Predarea - primirea documentatiei prevazute la alin. (1) se face    baza de 
proces verbal. 

1) Toate obiectivele de investitii cuprinse la finantare în Programul 
de Dezvoltare a Infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, vor fi 
reanalizate sub aspectul oportunitatii, stadiului executiei lucrarii si a platilor restante 
pentru a fi introduse într-un nou program pentru dezvoltarea infrastructurii rurale.



(2) Obiectivele de investitii care în urma reanalizarii nu vor fi incluse în noul 
program pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, nu se  mai finanteaza din bugetul de 
stat în baza prevederilor prezentei ordonante.

- În termen de 30 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante 
de urgenta a Guvernului se vor actualiza Normele metodologice de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul ru  l, precum si a Regulamentului de 
organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii si 
aprobarii proiectelor, aprobate prin Hotarârea Guvernului  nr. 602/2006. 

– La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta a 
Guvernului orice prevederi contrare acesteia se abroga.

Art. V

Art. VI

PRIM-MINISTRU,

    

VICTOR-VIOREL PONTA


	Page 1
	Page 2
	Page 3

