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Bucureşti, 30.05.2018 
                             Nr. 4c-4/380 

 

 
 

RAPORT   
asupra propunerii legislative privind 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 
 

(PL.x 256/2018) 
 

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 
propunerea legislativă privind 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, transmis cu adresa nr. PLx 256 din 25 aprilie 2018 şi înregistrat 
sub nr. 4c-4/291/24.04.2018. 

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 respins proiectul de lege 
în şedinţa din 23 aprilie 2018. 

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 26/10.01.2018);  
- punctul de vedere al Guvernului prin care nu susţine adoptarea 

propunerii legislative. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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. 
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Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 
23 mai 2018.  

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa un număr de 25 de deputaţi, membri ai 
Comisiei.  

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Ion Roșu, director în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către 
membrii comisiei, s-a hotărât, în majoritate de voturi, să se supună Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind 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, întrucât în aceste suprafețe sunt cuprinse amenajările piscicole de 
pe teritoriul rezervației Biosferei „Delta Dunării”. 

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