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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 17.06.2020 
  
Nr. 4c-5/268 

PROCES VERBAL      
al lucrărilor 

 Comisiei  din ziua de  9 iunie  2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua  de  9 iunie  2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă 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 (retrimis din plen pentru raport suplimentar: Plx. 208/2017). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 (raport: 
PLx.551/2019). 

3.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru completarea art.30 
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 (raport: PLx. 418/2019). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.34 
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 
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modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (raport: PLx. 159/2019). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind utilizarea, 
conservarea și protecția solului (raport comun cu : Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 310/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
 Domnii deputați Alexandru Stănescu,  Nicolae Giugea,  Dănuţ Păle  
Ioan Sorin Roman, Ionuţ Simionca și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost 
prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 A participat online ca invitat:  
  -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 
 La primul punct al ordinei de zi  s-a dezbătut propunerea legislativă 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 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. 208/2017). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.7 
alin.(2¹) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în sensul înlocuirii, 
ca document justificativ, a copiei titlului de proprietate asupra terenurilor 
aparţinând formei asociative sau a altor acte cu forţă juridică egală doveditoare 
a dreptului de proprietate, cu adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se 
află terenurile agricole. Senatul a respins inițiativa legislativă. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate a fost desemnat  domnul deputat Ioan Dîrzu. 
 Plenul Camerei Deputaților în conformitate cu prevederile art. 70 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat  în ședința din 6  februarie  2019 
a hotărât retrimiterea la comisie a inițiativei legislative în vederea  întocmirii 
unui  raport înlocuitor. 
 Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 
voturi împotrivă) respingerea inițiativei legislative. 
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 Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020   (PLx.551/2019).  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în scopul 
simplificării modului de accesare a schemelor de plăţi directe pentru fermieri, 
prin reducerea unor documente care dovedesc respectarea anumitor criterii de 
eligibilitate/condiţii specifice unor măsuri delegate de dezvoltare rurală pe care 
fermierii trebuie să le anexeze la cererea unică de plată şi care sunt emise de 
instituţii/organisme responsabile. Potrivit propunerii, aceste documente vor fi 
solicitate instituţiilor/organismelor responsabile sau preluate direct de către 
APIA din sistemele informatice ale acestora, acolo unde sunt  disponibile. 
Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 
republicată. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat  Daniel Constantin. 
 Au urmat dezbateri generale în urma cărora s-au formulat 
amendamente. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
completarea art.30 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. 418/2019). 
           Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.30 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015. Intervenţia 
legislativă preconizează reglementarea unui nou caz de „forţă majoră”, 
respectiv „circumstanţă excepţională”, în ipoteza distrugerii culturilor 
agricole, silvice şi a animalelor aflate pe exploataţii agricole de către 
exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel definite în Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. Senatul a adoptat 
proiectul de lege. 
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 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat  Ionuț Simionca. 
 Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 
voturi împotrivă) respingerea proiectului de lege. 
 Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege  pentru completarea 
art.34 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. 159/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.37 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 cu un nou alineat, alin.(7), în 
sensul evitării impunerii unei duble răspunderi, în sarcina beneficiarilor 
schemelor de plăţi, pentru aceeaşi neregulă, referitoare la respectarea normelor 
privind ecocondiţionalitatea din domeniile specifice creşterii animalelor. În 
acest scop, se doreşte clarificarea dispoziţiilor cu privire la destinatarii 
sancţiunilor aplicabile în caz de nerespectare a normelor de mediu. Senatul a 
adoptat proiectul de lege. 
  În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat,  raportori ai proiectului  mai sus menționat au 
fost desemnați  domnii deputați  Loránd-Bálint Magyar și Csaba-István 
Sebestyén. 
 Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 
voturi  împotrivă) respingerea proiectului de lege. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege privind utilizarea, 
conservarea și protecția solului ( PLx. 310/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic 
în vederea stabilirii unor măsuri şi acţiuni unitare pentru protecţia, ameliorarea 
şi utilizarea durabilă a solului, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea 
economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului, în 
contextul politicilor sectoriale pentru asigurarea utilizării durabile a acestei 
resurse naturale neregenerabile. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost 
transmis și  Comisiei pentru  mediu și echilibru ecologic  sesizată, de 
asemenea,  în fond cu proiectul de lege. 
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 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al proiectului  mai sus menționat a 
fost desemnat  domnul deputat Alexandru Stănescu. 
  Au urmat dezbateri generale.  
  

 
Președinte, 

Alexandru STĂNESCU 
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