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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 
privind modificarea  art. 7 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 

complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 

alte forme de asociere în agricultură 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, 
spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se 
acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură,  transmis cu 
adresa nr. PLx. 469 din 8 octombrie 2014 şi înregistrată sub nr.4c-
4/436/10.10.2014. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 953 din 28 august 2014. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare: modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe 
şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
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agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
implementării corespunzătoare a acquis-ului comunitar şi a 
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat membru, cu 
privire la gestionarea corectă a fondurilor Uniunii Europene destinate 
agriculturii, precum şi simplificarea condiţiilor privind acordarea 
sprijinului financiar. 

 Proiectul de Lege a fost adoptat  de Senat în şedinţa din 1 
octombrie  2014. 

La lucrările comisiei, din data de 19 noiembrie 2014, au fost 
prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a hotărât, cu unanimitate de  
de voturi, adoptarea în forma prezentată de Senat a  proiectului 
de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de 
lege,  face parte din categoria legilor ordinare. 

Proiectul de lege, conform dispoziţiilor art. 76 alin. 2 din 
Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 9, pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor.  
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