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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2020 

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 382/2020) 
În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice  a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2020 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.  382  
din  24 iunie 2020 și înregistrat sub nr. 4c-5/288/25.06.2020.                  . 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României 
şi ale art.91 alin.(9)  pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Proiectul de lege  pentru aprobarea ordonanței de urgență a fost adoptat de Senat în şedinţa din 
16.06.2020, în condițiile art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată. 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia  a avut în vedere: 
- avizul favorabil al  Consiliului Legislativ (nr.488/22.05.2020). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.3/2015, intervenţiile legislative vizând prelungirea termenului de încheiere şi depunere la 
APIA, pentru anul 2020, a tabelului centralizator, până la data limită de depunere a modificărilor la cererea 
unică de plată, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. 

 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au 
examinat proiectul de lege sus menționat în ședința online din 7  octombrie  2020. 
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 La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară deputaţii au fost prezenți 
conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare  domnul secretar de stat Claudiu Sorin 
Roșu Mareș . 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, s-a hotărât, cu majoritatea voturilor celor 
prezenți (s-a înregistrat 1 abținere), să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2020 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, în forma adoptată 
de Senat. 

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

PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

 
 
 Consilier parlamentar, Anton Păştinaru 
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