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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 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. 367/2015. 
 
 
 

 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 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenț ă 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. 367/2015. 
  
 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, cu amendamente, în şedinţa din 21 aprilie 2015. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 249 din 18.03.2015, 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  5 mai  2015. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se 
referă la aplicarea politicii agricole a Uniunii Europene. 
 

gabriela.negret
Conform cu originalul



 Actul normativ realizează cadrul juridic administrativ de aplicare pe plan 
național a Regulamentelor 809/2014, 1306/2013, 1307/2013, precum și a 
Regulamentelor delegate 639/2014 și 640/2014. 
 Începând cu anul 2015, schemele de plată sunt mult mai diverse față de cele 
din perioada de programare anterioară, ca rezultat al modificărilor aduse de Noua 
politică agricolă a Uniunii Europene. Conform inițiatorului, din aceste motive, pentru 
coerență, actul normativ cuprinde unitar prevederi ale regulamentelor menționate. 
 
În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat următoarele: 

− Actul normativ prezintă un nivel de detaliu foarte ridicat, ceea ce facilitează 
aplicarea sa, dar va necesita un act normativ de același nivel dacă vor fi 
necesare modificări în cursul aplicării. Pentru unele drepturi și obligații 
stabilite prin propunere ar fi fost suficient un nivel de normare inferior legii 
sau trimiteri spre legislația aplicabilă. Spre exemplu, termenele de not ificare 
stabilite la art. 8 alin 1) para h) și i) ar fi putut face obiectul unui ordin de 
ministru/ghid de aplicare așa cum s-a și procedat în același articol cu privire la 
documentele din care reiese utilizarea legală a terenului agricol și deținerea 
efectivelor de animale - vezi art. 8 alin 6). 

− Secțiunea a 6-a a expunerii de motive cuprinde mențiunea: " Prezentul proiect 
de act normativ a fost discutat cu organizațiile și asociațiile reprezentative din 
sectoarele vegetal și zootehnic ", dar nu există informații cu privire la 
rezultatele acestor consultări, ceea ce într-o anumită măsură este justificat prin 
caracterul administrativ-organizatoric al normei. Contribuția factorilor 
interesați la simplificarea administrativă ar putea fi utilă și pe parcursul 
implementării. 

− Regulamentele Uniunii, inclusiv cele pentru care se realizează cadrul juridic 
administrativ prin propunerea de act normativ, cunosc aplicarea directă în 
dreptul național, inclusiv în cazul unui eventual conflict cu legea națională, 
ceea ce ar putea da naștere la dificultăți pract ice. Aceasta este valabilă și 
pentru  situația emiterii de Regulamente delegate de către Comisia Europeană 
și, într-o anumită măsură în situația emiterii de instrucțiuni de îndrumare de 
către Comisia Europeană, chiar fără forță juridică obligatorie. Spre e xemplu, 
Documentul de lucru al Comisiei Europene cu privire la implementarea 
schemei de plăți directe citează la pct. 14 - Schema pentru tinerii fermieri - 
posibilitatea parteneriatului dintre tinerii fermieri și alte persoane care nu 
prezintă această calitate, situație prevăzută implicit și de art. 22 alin. 4) și 5) al 
propunerii.  

− Actul normativ prevede la art. 8, alin. 1, para. s) următoarele: "începând cu 
anul 2018, identificarea și delimitarea tuturor parcelelor agricole se face 
obligatoriu pe baza datelor cadastrale." În acest context există riscuri legate 
de posibilitatea practică a declarării stării inițiale a parcelelor pentru care se 
cer plăți directe. Pierderea din acest motiv a unor sume din plățile directe ar 
justifica o creștere a efortului adm inistrativ și eventual normativ de lege 
ferenda pentru finalizarea până la acea dată a tuturor înregistrărilor cadastrale 
relevante sau rediscutarea termenului, după caz.  

 
 În consens cu Consiliul Legislativ, Comisia pentru afaceri europene 
reamintește faptul că prin propunerea de act normativ nu se realizează un proces de 
transpunere legislativă prin tratatele constitutive, Regulamentele Uniunii nefăcând 
obiectul unei asemenea proceduri. 



 
 Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil propunerea de lege, cu 
recomandarea de a fi avute în vedere constatările sale la dezbaterea în comisia 
parlamentară sesizată pe fond. 
 
 
  

* 
* * 

 
 
 Comisia pentru afaceri europene admite necesitatea și oportunitatea 
reglementării. 
 
 Din totalul de 22 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 a acestui proiect de lege. 
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