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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art. 33 
din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru 

aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art. 33 
din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020, trimisă cu 
adresa PLx. 551 din 28 octombrie 2019, înregistrată cu nr. 4C-13/956 din 30 octombrie 2019. 
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin. 1 din Constituţia României, republicată şi al 
prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat, proiectul de Lege în şedinţa din 
21 octombrie 2019. 

Potrivit prevederilor  Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 17 decembrie 2019. 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din legea nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 
şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 459 din 4 iunie 
2019, avizul favorabil al Consiliului economic şi social nr.2357 din 14 mai 2019 şi punctul de 
vedere al Guvernului României nr. 1007 din 1 iunie 2019, prin care nu se susţine adoptarea 
iniţiativei legislative.  
 În urma dezbaterilor, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  
 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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