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  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie Alimentară și Servicii Specifice 

Nr.4c-5/245 
București, 10.06.2020 

 
 

                  
   
 
Către, 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
  
 
Vă înaintăm, alăturat, raportul  de respingere asupra Proiectului de Lege pentru 

completarea art.34 din 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, transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și serviciii specifice pentru examinare în fond, cu adresa nr. PLx. 159 din 25 
martie  2019. 

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

 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 
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RAPORT DE RESPINGERE 

asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.34 din 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 

 (PLx. 159/2019)  
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat  
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizate 
spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu Proiectul de Lege pentru completarea art.34 
din 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, transmis cu adresa nr.  PLx. 
159 din 25 martie  2019. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă (nr. 
6233/04.12.2018). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă conform avizului nr. 
1203/19.12.2018,  cu observații și propuneri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în  ședința 
din 20 martie  2019. 

Guvernul prin actul nr.  257/04.03.2019, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege (nr.4c-

8/142/ 02.04.2019).  
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Comisia pentru buget, finanțe și bănci a întocmit un aviz negativ  (nr. 4c-
2/260/02.04.2019).                                                                                       

Proiectul de lege supus examinării are ca obiect de reglementare completarea art.37 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 cu un nou alineat, alin.(7), în sensul evitării 
impunerii unei dublei răspunderi, în sarcina beneficiarilor schemelor de plăţi, pentru aceeaşi 
neregulă, referitoare la respectarea normelor privind ecocondiţionalitatea din domeniile 
specifice creşterii animalelor. În acest scop, se doreşte clarificarea dispoziţiilor cu privire la 
destinatarii sancţiunilor aplicabile în caz de nerespectare a normelor de mediu. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ședință online în data de 9 iunie 2020. 

La lucrările online ale Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
membrii acesteia au fost prezenți conform listei de prezență. 

La dezbaterile Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice a participat, în calitate de invitat, domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat  
în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 
În urma examinării proiectului de lege  şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru agricultură, au hotărât cu  majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 voturi împotrivă), 
respingerea Proiectului de Lege pentru completarea art.34 din 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, din următorul motiv: 

- procedura pentru prevenirea sancționării duble a persoanelor fizice și asociații pentru 
nerespectarea normelor de ecocondiționalitate va fi satbilită prin ordin al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale. 

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

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 

 
 
 
 
 
Șef serviciu consilier parlamentr  Anton Păștinaru 
 
 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
 
 
 

 

 
 
 



4 
 

 
 
 
 



5 
 

 


	Rap. respingere 159-2019

		2020-06-17T14:03:20+0300
	Ciurea Gabriela-Amalia




