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RAPORT 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 7 

alin.(1) 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. 676/2015) 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, 
spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 7 alin.(1) 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, transmisă cu 
adresa nr. Plx. 676 din 19 octombrie 2015 şi înregistrată sub nr. 
4c-4/494/20.10.2015. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 628/17.06.2015, a avizat 
favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative prin 
punctul de vedere nr. 1452/16.09.2015. 

Propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat în şedinţa din 
13  octombrie  2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 
propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea art. 7 alin.(1) 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, în sensul 
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înlocuirii sintagmei „utilizatori legali” prin sintagma 
„utilizatori”. 

Potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi a art. 92  alin. (9) pct.1. din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor 
este Cameră  decizională. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat din partea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale domnul Daniel Botănoiu,  Secretar de stat. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut propunerea legislativă în 
şedinţa din 8 decembrie 2015. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul 
de 35 de membri ai comisiei. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate 
de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi  
să se supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de respingere 
asupra propunerii legislative din următorul motiv:  

- modificarea propusă este deja operată în art. II din Legea 
104/2015 privind aprobarea OUG nr. 3/2015.  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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