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AVIZ 
 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2017 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 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată 
spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență , cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 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, trimis cu adresa 
PL-x nr. 165/2017 din 27 martie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din 20 martie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră  decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 
data de 4 aprilie 2017. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a hotărât cu   
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 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. 

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

 

 

PREŞEDINTE,                         SECRETAR, 

av. dr. Remus-Adrian Borza                                         Petru Farago 

 
Bucureşti, 

 
4 aprilie 2017 
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