
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

 
 

Bucureşti, 13.03.2017 
                             Nr. 4c-4/142 

 
 
 

Către,  
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.8 alin. 

(1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de 

plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din 

Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, 

transmis cu adresa nr. PLx. 371 din 26 septembrie 2016 şi înregistrat sub nr. 4c-

4/482/27.09.2016. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Ioan MUNTEANU  

 
 
 
 
 
 



 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
  

Bucureşti, 13.03.2017 
Nr. 4c-4/142 

 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.8 alin. (1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 

pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea 
nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 

(PL.x 371/2016) 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea 
art.8 alin. (1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de 
asociere în agricultură, transmis cu adresa nr. PL.x 371 din 26 septembrie 2016 şi înregistrat cu nr. 4c-4/482/27.09.2016. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 20 septembrie 2016, cu respectarea 
prevederilor art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 344/13.04.2016); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
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Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare  modificarea art. 8 alin. (1) lit.n) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică, în agricultură în perioada 2015-2020. 

 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege  sus 
menţionat în şedinţa din 7 martie 2017. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 24 deputaţi, membrii ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.8 alin. (1) lit.n) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, 
cu amendamentul admis redat în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

 
PREŞEDINTE, 

Ioan MUNTEANU 

SECRETAR,  

Dan CIOCAN 
 
 
 Șef serviciu, Anton Păştinaru                          
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Anexa  
AMENDAMENT ADMIS 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament:   

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2015 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.   LEGE 
pentru modificarea art.8 alin. (1) lit.n) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor 
de plăți care se aplică în agricultură în 

perioada 2015-2020 și pentru 
modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 
privind societățile agricole și alte forme 

de asociere în agricultură 

Nemodificat   
 

 

2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articol unic. – La articolul 8 din  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăți care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 și pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 
36/1991 privind societățile agricole și 
alte forme de asociere în agricultură, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 191 din 23 
martie 2015, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 104/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Articol unic. – La articolul 8 
din  Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți care 
se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea 
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de 
asociere în agricultură, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 191 din 23 martie 
2015, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urmare a solicitării 
organizațiilor de 
fermieri, pentru 
creșterea 
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Art. 8. – (1) 
 
 n) să prezinte la depunerea 
cererii unice de plată sau a 
modificărilor aduse acesteia 
documentele necesare care 
dovedesc că terenul agricol, 
inclusiv zonele de interes 
ecologic, se află la dispoziţia 
lor sau o copie a anexei nr. 24 
de la starea civilă a unităţilor 
administrativ-teritoriale, dacă 
este cazul. Documentele care 
fac dovada că terenul agricol se 
află la dispoziţia fermierului 
trebuie să fie încheiate înaintea 
depunerii cererii unice de plată 
şi trebuie să fie valabile cel 
puţin până la data de 1 
decembrie a anului de cerere; 

 

litera n) a alineatului (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins:   

 
 
„n) să prezinte la depunerea cererii 

unice de plată sau a modificărilor aduse 
acesteia documentele necesare care 
dovedesc utilizarea terenului agricol 
sau o copie a anexei nr. 24 de la starea 
civilă a unităților administrativ-
teritoriale, dacă este cazul, inclusiv a 
terenurilor care conțin zone de interes 
ecologic, precum și a animalelor. 
Aceste documente trebuie să fie 
încheiate înaintea depunerii cererii 
unice de plată și trebuie să fie valabile 
cel puțin până la data de 1 decembrie 
a anului de cerere; 

 
 
 

104/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, litera n) a 
alineatului (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins:   

„n) să prezinte la depunerea 
cererii unice de plată sau a 
modificărilor aduse acesteia 
documentele necesare care 
dovedesc că terenul agricol, 
inclusiv zonele de interes ecologic, 
se află la dispoziția lor sau o copie 
a anexei nr. 24 de la starea civilă a 
unităților administrativ-teritoriale, 
dacă este cazul. Documentele care 
fac dovada că terenul agricol se 
află la dispoziția fermierului 
trebuie să fie încheiate înaintea 
depunerii cererii unice de plată și 
trebuie să fie valabile la data 
depunerii cererii.” 

 
 
 

Autor: Comisia pentru agricultură  
 
 
 

accesibilității la 
schemele de plăți, 
modificare 
compatibilă cu 
prevederile art. 36 
alin. (5) din 
Regulamentul 
1307/2013, cu 
excepția cazurilor 
de forță majoră sau 
a unor circumstanțe 
excepționale, 
hectarele prevăzute 
la alin.(2) (n.n. 
eligibile) se află la 
dispoziția 
fermierului la o 
dată stabilită de 
statul membru, 
care nu poate fi 
ulterioară datei 
stabilite în statul 
membru, respectiv 
pentru modificarea 
cererii de ajutor 
menționate la 
articolul 72 
alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013. 
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