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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 54/2014 
privind  modificarea articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 
pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plați naționale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 și pentru modificarea art. 2 din 

Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură - 
PLx. 469/2014 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 195 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 Ordonanţei  Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea articolului 7 din Ordonanța 
de urgență a G uvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăț i directe și plăți 
naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 și pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în 
agricultură, PLx. 469/2014. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege adaptează 
cadrul legal al obţinerii plăților directe pe suprafață la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de 
stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune și de instituire a anumitor norme pentru agricultori, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a altor regulamente aplicabile, astfel încât să fie eligibili 
exclusiv utilizatorii terenurilor agricole, nu și proprietarii acestora, evitându-se astfel și erorile 
financiare. Proiectul de lege stabileşte obligația utilizatorilor de teren agricol de a depune o 
documentație simplificată comparativ cu cerințele în vigoare.  
 
 Caracterul de urgenţă este derivat din faptul că se prevede acordarea de plăți în 
avans în anul 2014. 
 
 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 1  octombrie 2014. 
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 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 953 din 28.08.2014, 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 28 octombrie 2014. 
 
 

* 
* * 

 
 Analizând motivarea reglementării prin ordonanţă, Comisia pentru afaceri europene 
admite argumentele Guvernului, întrucât modificarea corespunde normelor europene și vine în 
sprijinul fluidizării plăților către agricultorii din România. 
 
 Analizând fundamentarea modificărilor propuse, Comisia pentru afaceri europene 
constată că sunt justificate, fezabile şi corespund cadrului socio-economic din Uniunea 
Europeană și din România. 
 
 Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri  13  deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă. 
 
 
 
 
 Preşedinte,              Secretar, 

 
 

            Angel TÎLVĂR                               Ana BRCHALL 
 

               
 
 
 


