PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Afaceri Europene
Bucureşti,
Nr.

24 februarie 2015
4c-19/ 90
AVIZ

asupra proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 63/2014 pentru
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
PL-x nr. 51 /2015
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru
afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de
urgenţă, cu proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 63/2014 pentru
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii,
PL-x nr. 51 /2015.
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de
lege asigură aplicarea legisla
ției europene specifice și implementarea
eficientă a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.
In mod specific, propunerea de lege aprobă o serie de ordonan
țe din
domeniul agriculturii prin care se stabilesc în principal următoarele:
a) Organizarea, administrareași exploatarea pajiștilor permanente, în
sensul punerii în acord a datelor amenajamentelor pastorale cu
termenele
de
finalizare țiilor
a
achizi
publice
pentru
închiriere/concesionare a paji
știlor aflate în proprie tatea unită
ților
administrativ-teritoriale și pentru a da dreptul acestora să încheie
direct contractele cu asociațiile crescătorilor de animale și nu doar cu
fiecare proprietar individual în parte;
b) Posibilitatea suplimentării de jure a numărului de posturi ale
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu numărul de posturi ale
Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, preluate de la
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;
c) Cadrul juridic pentru garantarea creditelor acordate de către instituțiile
finanțatoare fermierilor pentru achiziționare de terenuri agricole, în
perspectiva implementării eficiente a Programului
țional Nade
Dezvoltare Rurală 2014 - 2020;
d) Cadrul juridic pentru înfiin
țarea și funcționarea fondurilor mutuale
pentru gestiunea riscurilor în agricultură, în conformitate cu
prevederile Regulamentului 1305/2013, pentru implementarea
eficientă a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.
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Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) 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 dezbătut și adoptat
proiectul de lege, cu amendamente, în şedinţa din 12 februarie 2015.
In principal Senatul a adăugat la lista cauzelor ce conferă dreptul la
compensații "în scopul implementării unor măsuri de stabilizare a veniturilor
fermierilor sub forma unor compensații pentru scăderea drastică a veniturilor
lor" - prin modificarea față de forma inițiatorului a punctului 5, articolul 4.
In concepția Comisiei pentru Afaceri Europene, această completare
este în spiritul "măsurilor excep
ționale de piață" ale Uniunii, ce sunt menite
să stabilizeze prețurile și - printre altele - să stabilizeze veniturile fermierilor.
Organizarea de piață unică permite măsuri excepționale, pentru remedierea
unei asemenea situa
ții, generate de factori în afara cont rolului fermierilor
(cum ar fi volatilitatea piețelor internaționale).
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1090 din 02.10.2014, a avizat
favorabil proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii
legislative.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 17 februarie
2015.
*
*
*
Analizând acquis-ul european relevant, precum
și situația de fapt
prezentată în motivare, Comisia pentru afaceri europene admite necesitatea
și oportunitatea reglementării.
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene
au fost prezenţi la dezbateri 12 deputaţi.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege.

Preşedinte,

Vicepreședinte,

Ana BIRCHALL

Cătălin DRĂGUȘANU

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic
F.A.
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