
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

 
 

Bucureşti, 05.04.2017 
                             Nr. 4c-4/196 

 
 
 

Către,  
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR   

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și 

completarea Ordonanței 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, trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice pentru examinare pe fond, în procedură de urgenţă, cu 

adresa nr. PLx 165/2017 din 27 martie 2017. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Ioan MUNTEANU  

 
 

 



 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
  

Bucureşti, 05.04.2017 
Nr. 4c-4/196 

 
 
 

RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și 

completarea Ordonanței 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 165/2017) 

 
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 cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței 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 165 din 27 martie 2017 și înregistrat cu nr. 4c-4/178/28.03.2017. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 martie 2017. 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 
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-  avizul favorabil al  Consiliului Legislativ (nr.98/23.02.2017); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
Proiectul de ordonanță are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței 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, în vederea evitării dificultăților care au apărut 
ca urmare a implementării noilor scheme de plăți în agricultură.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege sus 
menționat în ședința din 4 aprilie  2017. La lucrările comisiei si-au înregistrat prezenta un număr de 24 de deputați, membri ai 
comisiei. 

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
domnul Dorin Octavian Corcheș, 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, în unanimitate de 
voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței 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 amendamentele admise redate în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinară. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Ioan MUNTEANU 

SECRETAR,  

Dan CIOCAN 
 
 
 Consilier parlamentar, Anton Păştinaru                          
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.16/2017 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamen

telor 
0 1 2 3 4 

 
1.  ------------- L E G E  

pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 16/2017 

privind modificarea și completarea 
Ordonanței 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.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind 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 

----------- 

Nemodificat   

http://idrept.ro/00169393.htm
http://idrept.ro/00000735.htm
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agricole şi alte forme de asociere 
în agricultură 

3.  Articol unic. - Ordonanţa 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
191 din 23 martie 2015, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 104/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 16 din 23 
februarie 2017 privind modificarea și 
completarea Ordonanței 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. 
36/1991privind societățile agricole și 
alte forme de asociere în agricultură, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 144 din 26 
februarie 2017, cu următoarele 
modificări și completări: 

Nemodificat   

4.  1. La articolul 2 alineatul (1), 
literele d), p) şi s) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
"d) culturi permanente înseamnă 
culturile pentru care nu se practică 
un sistem de rotaţie, altele decât 
pajiştile permanente, care ocupă 
terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mare şi care 
produc recolte repetate, inclusiv 
pepinierele şi speciile forestiere cu 
ciclu scurt de producţie; 

 
 
 
 
----------  
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat   
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…………………… 
p) transferul unei exploataţii 
înseamnă vânzarea sau arendarea 
sau orice alt tip de tranzacţie 
similară care are drept obiect 
unităţile de producţie în cauză 
efectuat până la emiterea deciziei 
de plată; 
s ) zonele acoperite cu strat vegetal 
reprezintă suprafeţe arabile 
cultivate cu un amestec de specii 
de cultură, considerate culturi 
secundare, care asigură acoperirea 
solului, având rolul de a absorbi 
azotul rezidual. Zonele acoperite 
cu strat vegetal nu participă la 
calculul diversificării culturilor. 
Lista amestecurilor de specii de 
cultură pentru stratul vegetal, 
perioada de însămânţare şi data 
după care este permisă distrugerea 
mecanică a stratului vegetal se 
stabilesc 
prin ordin al ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale;" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 

5.  2. La articolul 6, alineatele (1)-
(4), (41) şi (5)-(7) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
"Art. 6. - (1) Fermierul care în anul 
anterior de plată ar fi avut dreptul 

 
 
----------- 
 
 

Nemodificat   
 
 
 
 

 



0 1 2 3 4 
  

 7 

la plăţi directe, calculate potrivit 
prevederilor art. 12 din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 
639/2014 al Comisiei din 11 martie 
2014 de completare a 
Regulamentului    (UE) nr. 
1.307/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului de 
stabilire a unor norme privind 
plăţile directe acordate fermierilor 
prin scheme de sprijin în cadrul 
politicii agricole comune şi de 
modificare a anexei X la 
regulamentul menţionat, denumit 
în continuare Regulamentul nr. 
639/2014, plăţi care nu ar fi depăşit 
cuantumul de 5.000 euro, şi care 
desfăşoară cel puţin o activitate 
agricolă minimă în cadrul 
exploataţiei sale, definită potrivit 
prevederilor art. 2 alin.(2) lit. c), d) 
şi e), este fermier activ şi poate 
beneficia de plăţi directe. 
(2) Pentru a dovedi calitatea de 
fermier activ, fermierii persoane 
fizice care în anul anterior de plată 
ar fi avut dreptul la plăţi directe 
calculate potrivit prevederilor art. 
12 din Regulamentul nr. 639/2014, 
care ar fi depăşit cuantumul de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
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5.000 euro, se pot înregistra la 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului ca persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale 
sau întreprinderi familiale potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile 
familiale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
182/2016, sau ca persoane juridice 
care desfăşoară o activitate 
agricolă. Persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile 
individuale sau întreprinderile 
familiale, rezultate ca urmare a 
înregistrării la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, se subrogă 
în drepturi şi obligaţii persoanei 
fizice în ceea ce priveşte 
patrimoniul de afectaţiune definit 
la art. 2 lit. j) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
182/2016. 
(3) Fermierii persoane fizice care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 
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în anul anterior de plată ar fi avut 
dreptul la plăţi directe calculate 
potrivit prevederilor art. 12 din 
Regulamentul nr. 639/2014, care ar 
fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, 
şi care nu se înregistrează potrivit 
prevederilor de la alin. (2) trebuie 
să furnizeze documente din care să 
rezulte îndeplinirea uneia dintre 
condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. 
a) sau b). 
(4) Pentru a dovedi calitatea de 
fermier activ, fermierii persoane 
juridice care în anul anterior de 
plată ar fi avut dreptul la plăţi 
directe calculate potrivit 
prevederilor art. 12 din 
Regulamentul nr. 639/2014, care ar 
fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, 
sunt înregistraţi la Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului cu 
activitate agricolă. În cazul în care 
nu reiese activitatea agricolă, 
trebuie să furnizeze documente din 
care să rezulte îndeplinirea uneia 
dintre condiţiile prevăzute la alin. 
(5) lit. a) sau b). 
(41) Pentru a dovedi calitatea de 
fermier activ, fermierii persoane 
juridice care în anul anterior de 

 
 
 
 
 
 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------- 
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plată ar fi avut dreptul la plăţi 
directe calculate potrivit 
prevederilor art. 12 din 
Regulamentul nr. 639/2014, care ar 
fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, 
şi care nu sunt înregistraţi la 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, trebuie să furnizeze 
actul de înfiinţare din care să reiasă 
activitatea agricolă. În cazul în care 
din actul de înfiinţare nu reiese 
activitatea agricolă, trebuie să 
furnizeze documente din care să 
rezulte îndeplinirea uneia dintre 
condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. 
a) sau b). 
 
 
 
 
(5) Persoanele fizice sau juridice 
ori grupurile de persoane fizice sau 
juridice care în anul anterior de 
plată ar fi avut dreptul la plăţi 
directe calculate potrivit 
prevederilor art. 12 din 
Regulamentul nr. 639/2014, care ar 
fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, 
şi care gestionează aeroporturi, 
servicii de transport feroviar, 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------- 
 
 
 
 
 
 
 
1. La articolul unic punctul 2, 

articolul 6, partea introductivă a 
alineatului (5) se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
   „(5) Persoanele fizice sau juridice ori 
grupurile de persoane fizice sau 
juridice care în anul anterior de plată ar 
fi avut dreptul la plăţi directe calculate 
conform prevederilor art. 12 din 
Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi 
depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi 
care gestionează aeroporturi, servicii de 
transport feroviar, sisteme de 
alimentare cu apă, servicii imobiliare, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nemodificat  
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sisteme de alimentare cu apă, 
servicii imobiliare, terenuri 
permanente de sport şi terenuri 
destinate activităţilor de recreere 
pot fi considerate fermier activ 
dacă îndeplinesc una dintre 
următoarele condiţii: 
a) cuantumul anual total al plăţilor 
directe reprezintă cel puţin 5% din 
veniturile sale totale obţinute din 
activităţi neagricole în ultimul an 
fiscal pentru care sunt disponibile 
astfel de dovezi verificabile; 
b) veniturile totale obţinute în 
cadrul exploataţiei din activităţi 
agricole reprezintă cel puţin o 
treime din veniturile totale obţinute 
în ultimul an fiscal pentru care sunt 
disponibile dovezi verificabile. 
(6) Persoanele fizice sau juridice 
ori grupurile de persoane fizice sau 
juridice care în anul anterior de 
plată ar fi avut dreptul la plăţi 
directe calculate potrivit 
prevederilor art. 12 din 
Regulamentul nr. 639/2014, care ar 
fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, 
şi care gestionează firme/companii 
de construcţii, administratori de 
păduri de stat/private, penitenciare, 

terenuri permanente de sport şi terenuri 
destinate activităţilor de recreere pot fi 
considerate fermier activ dacă 
îndeplinesc una dintre următoarele 
condiţii:” 

 
 
 
-----------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------  
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unităţi administrativ-teritoriale - 
comune, municipii, oraşe, judeţe - 
pot fi considerate fermier activ 
dacă îndeplinesc una dintre 
condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. 
a) sau b). 
(7) În sensul prevederilor alin. (5), 
pentru persoanele juridice şi în 
cazul fermierilor prevăzuţi la alin. 
(3), dovezile verificabile sunt 
documente din care să reiasă 
veniturile totale şi veniturile 
obţinute din activităţile agricole şi 
activităţi neagricole, care se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale." 

 
 
 
 
 
 
 
-------------  
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  3. La articolul 6, alineatul (8) se 

abrogă. 
---------- Nemodificat   

7.  4. La articolul 7 alineatul (21), 
literele a) şi b) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
"a) forma asociativă de proprietate, 
pe baza copiei titlului de 
proprietate asupra terenurilor 
aparţinând formei asociative sau a 
altor acte cu forţă juridică egală 
doveditoare ale dreptului de 
proprietate şi a unui tabel 
centralizator care cuprinde acordul 

2. La articolul  unic punctul 4, 
articolul 7 alineatul (21), literele a) şi 
b) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
   „a) forma asociativă de proprietate, 
pe baza copiei titlului de proprietate 
asupra terenurilor aparţinând formei 
asociative sau a altor acte doveditoare 
ale dreptului de proprietate cu aceeași 
forţă juridică, iar în lipsa acestor 
documente, pe baza adeverinței emise 
de primăria pe raza căreia se află 

2. Nemodificat  
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fiecărui membru deţinător de 
animale privind depunerea cererii 
unice de plată de către forma 
asociativă, datele de identificare, 
codul de identificare al exploataţiei 
zootehnice din Registrul naţional al 
exploataţiilor şi numărul de 
animale deţinute de fiecare 
membru, precum şi suprafaţa 
utilizată de forma asociativă prin 
cosit sau păşunat, la care se 
anexează hotărârea adunării 
generale a asociaţilor privind 
utilizarea fondurilor; 
b) membrii formei asociative de 
proprietate care asigură încărcătura 
cu animale pentru suprafaţa 
deţinută în proprietate. Dovada 
utilizării legale a acestor suprafeţe 
de pajişti de către fiecare membru 
al formei asociative de proprietate 
o constituie copia titlului de 
proprietate al formei asociative sau 
a altor acte cu forţă juridică egală 
doveditoare ale dreptului de 
proprietate şi centralizatorul care 
cuprinde acordul, datele de 
identificare, codul de identificare al 
exploataţiei zootehnice din 
Registrul naţional al exploataţiilor, 

terenurile agricole  şi a unui tabel 
centralizator care cuprinde acordul 
fiecărui membru deţinător de animale 
privind depunerea cererii unice de plată 
de către forma asociativă, datele de 
identificare, codul de identificare al 
exploataţiei zootehnice din Registrul 
naţional al exploataţiilor şi numărul de 
animale deţinute de fiecare membru, 
precum şi suprafaţa utilizată de forma 
asociativă prin cosit sau păşunat, la 
care se anexează hotărârea adunării 
generale a asociaţilor privind utilizarea 
fondurilor; 
   b) membrii formei asociative de 
proprietate care asigură încărcătura cu 
animale pentru suprafaţa deţinută în 
proprietate. Dovada utilizării legale a 
acestor suprafeţe de pajişti de către 
fiecare membru al formei asociative de 
proprietate o constituie copia titlului de 
proprietate al formei asociative sau a 
altor acte cu forţă juridică, iar în lipsa 
acestor documente  pe baza adeverinței 
emise de primăria pe raza căreia se află 
terenurile agricole şi centralizatorul 
care cuprinde acordul, datele de 
identificare, codul de identificare al 
exploataţiei zootehnice din Registrul 
naţional al exploataţiilor, numărul de 
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numărul de animale deţinute de 
fiecare membru, precum şi 
suprafeţele repartizate membrilor 
de către forma asociativă şi 
hotărârea adunării generale a 
asociaţilor privind utilizarea 
fondurilor." 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Art.71. – (1)  
a) membrii asociației care asigură 
încărcătura cu animale pentru 
suprafața concesionată/închiriată, 
iar dovada utilizării legale a acestor 
suprafețe de pajiști de către fiecare 
membru al asociației o constituie 
copia de pe contractul de 
concesionare/închiriere și 
centralizatorul care cuprinde 
acordul, datele de identificare și 
numărul de animale pe fiecare 
membru al asociației; sau  

 
(text OUG 17/2016) 

animale deţinute de fiecare membru, 
precum şi suprafeţele repartizate 
membrilor de către forma asociativă şi 
hotărârea adunării generale a 
asociaţilor privind utilizarea 
fondurilor." 
 

 
 
3. La articolul unic, după punctul 

4 se introduce un nou punct, pct.41, 
cu următorul cuprins:  

 
„41. La articolul 71 alineatul (1), 

literele a) și b) se modifică și vor avea 
următorul cuprins:  

a) asociația sau membrii asociației 
care asigură încărcătura cu animale, pe 
baza unui tabel centralizator care 
cuprinde acordul tuturor membrilor 
privind depunerea cererii unice de 
plată de către asociație sau membri, 
datele de identificare, codul de 
identificare al exploatației zootehnice 
din Registrul național al exploatațiilor 
membrilor, numărul de animale și 
suprafața care revine pe fiecare 
membru al asociației proporțional cu 
numărul de animale deținute și 
hotărârea adunării generale a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La articolul unic, după 
punctul 4 se introduc două noi 
puncte, punctele 41 și 42, cu 
următorul cuprins:  

«41. La articolul 71 alineatul 
(1), literele a) și b) se modifică și 
vor avea următorul cuprins:  
     „a) membrii asociației care 
asigură încărcătura cu animale 
pentru suprafața 
concesionată/închiriată, iar 
dovada utilizării legale a acestor 
suprafețe de pajiști de către 
fiecare membru al asociației o 
constituie copia de pe contractul 
de concesionare/închiriere și 
centralizatorul care cuprinde 
acordul, datele de identificare, 
numărul de animale pe fiecare 
membru al asociației și datele de 
identificare al exploatației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin 
amendament
ele propuse 
nu sunt 
afectate 
condițiile 
impuse de 
Regulament
ul European 
nr. 
1306/2013 
cu referire la 
definiția 
fermierului 
activ.  
O definiție a 
taberei de 
vară se 
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b) asociația crescătorilor de 
animale care efectuează activitatea 
agricolă pe suprafața 
concesionată/închiriată, prin 
pășunat cu animalele înregistrare în 
exploatația asociației pe perioada 
pășunatului. Exploatația asociației 
este înregistrată în Registrul 
național al exploatațiilor. 
Animalele înregistrate în 
exploatația asociației rămân în 
proprietatea membrilor asociației 
crescătorilor de animale. 

(text OUG 17/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 
 
 
 

asociaților privind utilizarea 
fondurilor; 

b) asociația crescătorilor de animale 
care efectuează activitatea agricolă pe 
suprafața concesionată/închiriată.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 
 
 
 
 

zootehnice din Registrul național al 
exploatațiilor membrilor;  
     b) asociația crescătorilor de 
animale care asigură încărcătura 
cu animale, pe baza unui tabel 
centralizator care cuprinde 
acordul tuturor membrilor 
privind depunerea cererii unice 
de plată de către asociație,  datele 
personale de identificare și 
codurile membrilor asociației ale 
exploatațiilor zootehnice din 
Registrul național al 
exploatațiilor, numărul de 
animale, precum și hotărârea 
adunării generale a asociației 
privind utilizarea fondurilor;” 
 
  
 „42. La articolul 71 alineatul (1), 
după litera b) se introduce o nouă 
literă, litera c), cu următorul 
cuprins:  
    „c) asociația crescătorilor de 
animale care efectuează 
activitatea agricolă pe suprafața 
concesionată/închiriată, prin 
pășunat cu animalele înregistrate 
în exploatația asociației pe 
perioada pășunatului în Tabere 

găsește în 
Ordinul 
ANSVSA 
nr. 16/2010 
anexa nr. 1 
pct. 5. „5. 
Tabără de 
vară/stână – 
loc 
împrejmuit 
cu amenajări 
în care se 
desfășoară 
activități 
pentru 
adăpostirea 
și îngrijirea 
sezonieră a 
animalelor 
cu 
respectarea 
condițiilor 
de protecție 
și bunăstare 
a 
animalelor.  
Astăzi în 
România  
pășunatul 
animalelor 
pe timp de 
vară se 
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---------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------- 

de vară conform prevederilor 
Ordinului nr. 16/2010 al 
preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 
pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind 
procedura de 
înregistrare/autorizare sanitar-
veterinară a unităţilor/centrelor 
de colectare/exploataţiilor de 
origine şi a mijloacelor de 
transport din domeniul sănătăţii 
şi al bunăstării animalelor, a 
unităţilor implicate în 
depozitarea şi neutralizarea 
subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate 
consumului uman şi a produselor 
procesate.”» 
 
Autori:  
Senator PSD – Gabriela Crețu 
Senator PSD – Lucian Trufin 
Senator PSD – Toma Cătălin 
Dumitru  

efectuează 
datorită 
condițiilor 
geografice și 
climatice în 
două 
moduri: 
-în care 
animalele 
revin seara 
la grajd și 
fiecare 
proprietar 
membru al 
cooperativei 
are cod de 
exploatație, 
fiind fermier 
activ, caz în 
care forma 
asociativă 
nu deține 
efectiv 
animale. În 
acest caz 
înregistrarea 
animalelor 
membrilor 
asociației în 
exploatația 
asociației nu 
se explică; 
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-unde 
animalele 
sunt efectiv 
deținute și 
pășunate 
într-o tabără 
de vară, în 
acest caz 
forma 
asociativă 
dovedește că 
este fermier 
activ și are 
nevoie de 
cod de 
exploatație.  
Forma OUG 
16/2017 
blochează 
accesul 
deținătorilor 
mici de 
accesare a 
subvențiilor 
printr-o 
birocrație 
excesivă și 
are ca efect 
scăderea 
absorbției 
subvențiilor 
și scăderea 
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șeptelului.   
8.  5. La articolul 8 alineatul (1), 

literele c), f), n) şi s) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
"c) să exploateze un teren agricol 
cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, 
suprafaţa parcelei agricole să fie de 
cel puţin 0,3 ha, iar în cazul viilor, 
livezilor, culturilor de hamei, 
pepinierelor, arbuştilor fructiferi, 
suprafaţa parcelei agricole trebuie 
să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, 
după caz, să deţină un număr 
minim de animale. Pentru legume 
cultivate în sere şi solare, pentru 
care se acordă sprijinul prevăzut la 
art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa 
minimă a exploataţiei este de 0,3 
ha, iar suprafaţa minimă a parcelei 
este de 0,03 ha; 
…………………. 
f) să declare toate parcelele 
agricole, precum şi zonele de 
interes ecologic prevăzute la art. 20 
alin. (1), în sensul prevederilor art. 
72 alin. (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1.306/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind finanţarea, 

4. La articolul unic punctul 5, 
articolul 8 alineatul (1), literele c) și 
n) se modifică și vor avea următorul 
cuprins:  
„c) să exploateze un teren agricol cu o 
suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa 
parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 
ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, 
livezilor, culturilor de hamei, 
pepinierelor, arbuştilor fructiferi, 
suprafaţa parcelei agricole trebuie să 
fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, 
să deţină un număr minim de animale. 
Pentru legume cultivate în sere şi 
solarii, pentru care se acordă sprijinul 
prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), 
suprafaţa minimă a exploataţiei este de 
0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei 
este de 0,03 ha; 

 
----------------   
 
 
 
 
 
-------------  
 

4. La articolul unic punctul 5, 
articolul 8 alineatul (1), literele c) 
și n) se modifică și vor avea 
următorul cuprins:  
  „c) – nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------  
 
 
 
 
 
 
--------------- 
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gestionarea şi monitorizarea 
politicii agricole comune şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) 
nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului, potrivit 
cărora fermierii care deţin parcele 
agricole cu o suprafaţă de până la 
0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu 
le declare, cu condiţia ca suprafaţa 
însumată a acestor parcele să nu 
depăşească un hectar; 
………………. 
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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-------------- 

   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 la data 
depunerii cererii;” 

 
---------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------  
n) nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------  
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………………. 
s) să identifice, să declare, în 
cadrul blocului fizic, parcelele 
agricole utilizate, în aplicaţia 
electronică GIS, pusă la dispoziţie 
de către APIA, care permite 
prelucrarea datelor spaţiale şi 
alfanumerice privind suprafeţele 
declarate, şi să utilizeze datele 
cadastrale disponibile." 

 
 
 
 
---------------  

 
 
 
 
-------------- 
 

9.  6. La articolul 8, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(6) Documentele din care reiese 
că hectarele de teren agricol se află 
la dispoziţia fermierului şi/sau că 
acesta deţine efective de animale se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi 
se prezintă la depunerea cererilor 
unice de plată, în funcţie de 
schemele/măsurile/plăţile 
solicitate." 

------------ 

Nemodificat   

10.  7. La articolul 20, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
"(11) Procentajul menţionat la alin. 
(1) se poate majora în temeiul unui 
act legislativ al Parlamentului 

----------- 

Nemodificat   
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European şi al Consiliului Uniunii 
Europene şi va fi prevăzut prin 
ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale." 
 

11.  8. La articolul 25, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 
"(4) În cazul în care Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
intenţionează să ia decizia de a 
transfera fonduri între măsurile de 
sprijin cuplat, informează fermierii 
cu privire la un posibil transfer 
înainte de data de deschidere a 
perioadei de depunere a cererilor, 
atât printr-un anunţ care se 
postează pe site-ul instituţiei - 
www.madr.ro, cât şi prin ordin al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale." 
 

------------ 

Nemodificat   

12.  9. La articolul 26, alineatul (3) se 
abrogă. -------------- Nemodificat   

13.  10. La articolul 26, după 
alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alineatul (41), cu 
următorul cuprins: 
"(41) Fermierii incluşi în schema 

--------------- 

Nemodificat   
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pentru micii fermieri pentru care, 
într-un an ulterior anului 2015, 
cuantumul plăţilor directe 
depăşeşte 1.250 euro sunt notificaţi 
de APIA privind excluderea din 
schema pentru micii fermieri după 
data de 15 iulie a anului de cerere. 
Fermierii pot opta pentru 
rămânerea în schema pentru micii 
fermieri, cu informarea APIA, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la data notificării." 

14.  11. La articolul 27 alineatul (2), 
litera c) se abrogă. 
 

----------------- 
Nemodificat   

15.  12. Articolul 29 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art. 29. - În cazul schemelor de 
sprijin cuplat sector zootehnic 
şi/sau ANT sector zootehnic, 
precum şi al măsurilor 
compensatorii de dezvoltare rurală 
10 şi 11 aplicabile pe terenurile 
agricole, prevăzute în Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
2014-2020, se poate efectua şi 
transferul unei/unor exploataţii cu 
cod ANSVSA şi/sau părţi ale 
exploataţiei ca unitate de producţie, 
potrivit prevederilor art. 47 alin. 

---------------- 

Nemodificat   
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(2) din Regulamentul (UE) nr. 
1.305/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1.698/2005 al Consiliului." 

16.  13. La articolul 31, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 31. - (1) Cazurile de forţă 
majoră şi circumstanţele 
excepţionale se notifică în scris 
APIA, furnizându-se în acelaşi 
timp dovezi relevante care atestă 
apariţia situaţiilor prevăzute la art. 
30 alin. (1), în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data la care 
beneficiarul sau succesorul său în 
drepturi este în măsură să trimită 
respectiva notificare." 

--------------- 

Nemodificat   

17.  14. La articolul 39, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 39. - (1) Sumele necuvenite 
acordate sub formă de ajutoare 
naţionale tranzitorii şi/sau de 
scheme de plăţi directe din 

-------------- 

Nemodificat   
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fondurile europene şi/sau din 
fondurile publice naţionale aferente 
acestora se recuperează potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
142/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare." 

18.  15. La articolul 40, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 40. - (1) Nu se acordă niciun 
avantaj prevăzut de legislaţia 
Uniunii Europene care 
reglementează cadrul general de 
acordare a plăţilor în agricultură în 
sectoarele vegetal şi zootehnic 
pentru schemele de plată pentru 
care au fost create în mod artificial 
condiţii în vederea obţinerii de 
avantaje, contrar obiectivelor 
legislaţiei respective." 

-------------- 

Nemodificat   
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