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În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificarile și completarile ulterioare , Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea 

schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în 

agricultură în anii 2021 şi 2022, trimis cu adresa nr. PL-x.136 din 24 martie 2021 și 

înregistrat cu nr.4c-8/140/25 martie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea schemelor de plăţi 

directe, a ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a măsurilor pentru care se instituie 

instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022. Intervenţiile 

legislative au în vedere necesitatea asigurării măsurilor instituţionale corespunzătoare 

creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în acest 

sector, prin reglementarea dispoziţiilor generale privind plafoanele pentru plăţile directe şi 

ajutoarele naţionale tranzitorii şi a transferului de exploataţie, prin stabilirea beneficiarilor 

şi a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru acordarea plăţilor în cazul fiecărei scheme de 

ajutor sau de sprijin, cu precizarea cazurilor de forţă majoră, a modului de notificare a 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi a modului de asigurare în 

bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a sumelor necesare plăţilor directe şi 

a ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum şi prin reglementarea normelor tranzitorii 

pentru asigurarea continuităţii plăţilor, având în vedere că cererile unice de plată depuse 

la APIA în anul 2020 cuprind scheme care se vor plăti în anul 2021, iar unele dintre 

documentele de eligibilitate se depun în anul 2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege  în 

sedinta din  data de 22 martie 2021.  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 

91 alin. din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificarile și completarile 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră  decizională.  

Potrivit prevederilor art. 53 alin (3) teza I, art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificarile și completarile ulterioare , membrii 

Comisiei au examinat proiectul de lege mentionat mai sus în sedința din data de 13 

aprilie 2021, desfasurată atât la sediul Parlamentului pentru unii membri ai comisiei, cât 

și prin mijloace electronice pentru alți membrii. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de 

garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Andreea Negulescu

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
George Cătălin STÂNGĂ Bogdan Alexandru BOLA  
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