
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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 
 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se  aprobă  Ordonanţa  de  urgenţă  a  

Guvernului nr. 16 din 23 februarie 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, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 26 februarie 2017, 

cu următoarele modificări şi completări: 
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1. La articolul unic punctul 2, partea introductivă a 

alineatului (5) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(5) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane 

fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi 

directe calculate conform prevederilor art. 12 din Regulamentul                  

nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi care 

gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de 

alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi 

terenuri destinate activităţilor de recreere pot fi considerate fermier activ 

dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:” 

 

2. La articolul unic punctul 4, literele a) şi b) ale alineatului 

(21) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„a) forma asociativă de proprietate, pe baza copiei titlului de 

proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor 

acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeaşi forţă juridică, iar 

în lipsa acestor documente, pe baza adeverinţei emise de primăria pe 

raza căreia se află terenurile agricole şi a unui tabel centralizator care 

cuprinde acordul fiecărui membru deţinător de animale privind 

depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de 

identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul 

naţional al exploataţiilor şi numărul de animale deţinute de fiecare 

membru, precum şi suprafaţa utilizată de forma asociativă prin cosit sau 

păşunat, la care se anexează hotărârea adunării generale a asociaţilor 

privind utilizarea fondurilor; 

b) membrii formei asociative de proprietate care asigură 

încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate. Dovada 

utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al 

formei asociative de proprietate o constituie copia titlului de proprietate 

al formei asociative sau a altor acte cu forţă juridică, iar în lipsa acestor 

documente pe baza adeverinţei emise de primăria pe raza căreia se află 

terenurile agricole şi centralizatorul care cuprinde acordul, datele de 
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identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul 

naţional al exploataţiilor, numărul de animale deţinute de fiecare 

membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de către forma 

asociativă şi hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea 

fondurilor.” 

 

3. La articolul unic, după punctul 4 se introduc două noi 

puncte, punctele 41 şi 42, cu următorul cuprins:  

„41. La articolul 71 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins:  

«a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale 

pentru suprafaţa concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a 

acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al asociaţiei o 

constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere şi 

centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de 

animale pe fiecare membru al asociaţiei şi datele de identificare al 

exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor 

membrilor;  

b) asociaţia crescătorilor de animale care asigură încărcătura cu 

animale, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor 

membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie,  

datele personale de identificare şi codurile membrilor asociaţiei ale 

exploataţiilor zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul 

de animale, precum şi hotărârea adunării generale a asociaţiei privind 

utilizarea fondurilor;» 

 

42. La articolul 71 alineatul (1), după litera b) se introduce o 

nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:  

«c) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea 

agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, prin păşunat cu animalele 

înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de 

vară conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura 

de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de 
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colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din 

domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în 

depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu 

sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare.»” 

 

4. La articolul unic punctul 5, literele c) şi n) ale alineatului 

(1) al articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

„c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin           

1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul 

serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, 

arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 

0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru 

legume cultivate în sere şi solarii, pentru care se acordă sprijinul 

prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 

0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha; 

.................................................................................................................... 

n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a 

modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că 

terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia 

lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor 

administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada 

că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate 

înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile la data 

depunerii cererii;” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 11 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor                        

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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