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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru 
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 nr. 546/2015 
 
 

 
 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 proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și 
pentru 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 nr. 546 / 2015. 
  
 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, în 
şedinţa din 29 iunie 2015. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 537 din 27 mai 2015, a avizat favorabil proiectul 
de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
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 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia 
a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  8 septembrie  2015. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se referă la 
reglementările statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate Politicii agricole și de 
dezvoltare rurală. 
 
 Actul normativ realizează cadrul juridic administrativ de aplicare pe plan național a 
Regulamentului delegat (UE) nr. 640 / 2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (EU) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului in ceea CE privește Sistemul Integrat  
de Administrare și Control și c ondițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru 
sancțiunile administrative, aplicabile in cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare 
rurală și al condiționalității.  
 

În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat că prezentul 
act normativ reglementează completarea definiției utilizatorului de pășuni și fânețe, astfel încât 
să nu existe tratament diferențiat între fermieri în cazul accesării de către aceștia a măsuri lor 
din cadrul noii politici agricole comune.  

 
 Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil proiectul de lege. 
 
 Din totalul de 22 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. 
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