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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind 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 
(PLx. 208/2016) 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, 
cu proiectul de Lege privind 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 , transmis cu adresa nr. PLx.208/2016  din 26 
aprilie  2016 şi înregistrată sub nr.4c-4/256/27.04.2016. 

Conform prevederilor art. 76 alin. 2 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 adoptat 
proiectul de lege în şedinţa  din 19 aprilie 2016, cu respectarea 
prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, 
republicată. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliul Legislativ (nr. 192/08.03.2016) şi avizele  
favorabile  ale Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei 
juridice de disciplină şi imunităţi.   
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Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(2) al art. 7 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
104/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege mai sus 
menţionat în şedinţa din 20 septembrie 2016.  

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 
deputaţi, din totalul de 33 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
domnul Daniel Botănoiu,  secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate 
de către membrii comisiei, s-a hotărât,cu majoritate de voturi (s-a 
înregistrat o abţinere) , să se supună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea proiectului de lege privind 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  din următorul  motiv: 
proiectul de lege conduce la un paralelism de reglementare. 

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

                                                
 
PREŞEDINTE,                   SECRETAR,  

      Nini SĂPUNARU                          Costel ŞOPTICĂ 
                     
 
 
 

 
Întocmit:  Consilier dr.  Gabriela Ciurea 
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