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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi 
pentru 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 

În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi 
pentru 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, trimis cu adresa nr. PL-x 546 din 2 septembrie 2015.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă în şedinţa din 29 iunie 2015.   

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră  decizională.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic adecvat pentru 
implementarea noilor scheme de plăţi în agricultură, potrivit prevederilor actelor europene din 
domeniu, în vederea îndeplinirii angajamentelor ce revin României, în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, în cadrul politicii agricole comune. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 16 
septembrie 2015. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei 
de urgenţă. 
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