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Bucureşti, 05.11.2015 
Nr. 4c-4/555 

 
 
 

Către,  
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, precum şi pentru 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, transmis cu adresa nr. PL.x 546 din 1 
septembrie 2015 şi înregistrat cu adresa nr. 4c-4/391/02.09.2015 

 

PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU 

 
 
 
 
 
 



 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
 

 
Bucureşti,  05.11.2015 

Nr. 4c-4/555 
 

 
 

RAPORT   
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 

lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru 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 
(PL.x 546/2015) 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru 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, transmis cu 
adresa nr. PL.x 546 din 1 septembrie 2015 şi înregistrat cu adresa nr. 4c-4/391/02.09.2015. 

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



0 1 2 3 4 
  

 3 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 29 iunie 2015, cu respectarea 
prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 537/27.05/2015). 
Ordonanţă are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic adecvat pentru implementarea noilor scheme de plăţi în 

agricultură, potrivit prevederilor actelor europene din domeniu, în vederea îndeplinirii angajamentelor ce revin României, în calitate de 
stat membru al Uniunii Europene, în cadrul Politici Agricole Comune.   

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus în şedinţa din 3 noiembrie 2015. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 33 deputaţi, din 
totalul de 35 de membri. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi,  
să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
precum şi pentru 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, cu amendamentele admise prezentate în anexa nr. 1 şi amendamentele respinse 
prezentate în anexa nr. 2  la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 

 Nini SĂPUNARU 

SECRETAR,  

Costel ŞOPTICĂ 
 
 Consilier parlamentar, Anton Păştinaru                             
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      Anexa nr. 1  
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisiile  propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.15/2015 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.   LEGE 
privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2015 

pentru modificarea art.2 
lit.d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 

nr.34/2013 privind 
organizarea, 

administrarea şi 
exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 

modificarea şi 
completarea Legii 
fondului funciar 

nr.18/1991, precum şi 
pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de 

plăţi care se aplică în 

Nemodificat   
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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 

 
2.   Articol unic. – Se 

aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
15 din 27 mai 2015  pentru 
modificarea art. 2 lit.d) din  
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, 
administrarea şi 
exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar 
nr.18/1991, precum şi 
pentru 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 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 15 din 27 mai 
2015  pentru modificarea art. 2 lit.d) din  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, precum şi pentru 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. 386 din 3 iunie 
2015, cu următoarele modificări şi 
completări: 

 



0 1 2 3 4 
  

 6 

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. 386 
din 3 iunie 2015, cu 
următoare modificare:  

3.   
 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea art. 2 lit.d) din  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, precum şi pentru 
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 

--------- 

1.Titlul Ordonanţei de urgenţă se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
“ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, precum şi pentru 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” 
 

 

4.   
         2. La  articolul  I, partea introductivă  
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Art. I. – La articolul 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
86/2014, cu modificările ulterioare, 
litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
    „d) utilizator de păşuni şi fâneţe: 
         (i)crescător de animale, persoană 
fizică, având animalele înscrise în 
Registrul naţional al exploataţiilor 
(RNE)/crescător de animale, persoană 
juridică de drept public sau de drept 
privat, constituită conform prevederilor 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, 
având animale proprii sau ale 
fermierilor membri înscrise în RNE, 
care desfăşoară activităţi agricole 
specifice categoriei de folosinţă păşuni 
şi fâneţe, conform clasificării statistice a 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    “Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 
2013, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 86/2014, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:” 
 

d) – Nemodificată  
     (i) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://idrept.ro/00155813.htm
http://idrept.ro/00018014.htm
http://idrept.ro/00164400.htm
http://idrept.ro/00141530.htm
http://idrept.ro/00141529.htm
http://idrept.ro/00155813.htm
http://idrept.ro/00018014.htm
http://idrept.ro/00164400.htm
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activităţilor economice în Uniunea 
Europeană pentru producţia vegetală şi 
animală, care deţine legal dreptul de 
folosinţă asupra suprafeţei agricole şi 
care valorifică păşunea prin păşunare cu 
efective de animale sau prin cosire cel 
puţin o dată pe an; sau 
   
 
 
 
 
(ii) persoană fizică ori persoană juridică 
de drept privat care are la dispoziţie, în 
condiţiile legii, suprafaţa agricolă, care 
desfăşoară activităţi agricole specifice 
categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe şi 
care o valorifică prin cosire cel puţin o 
dată pe an;" 
 

 
 
 
 
 
- La articolul I, 

articolul 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2012, 
paragraful (ii) al literei 
d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

„(ii) persoană fizică sau 
juridică, care are în 
proprietate suprafaţa 
agricolă, şi desfăşoară 
activităţi specifice 
categoriei de folosinţă 
păşuni şi fâneţe şi care o 
valorifică prin cosire cel 
puţin o dată pe an;” 

 
 
 
 
 

Se elimină.  

 
 
 
 
 
 
 
Conform 
prevederilor 
art.21 (1) din 
Legea nr. 215 
2001 a 
administraţiei 
publice locale, 
republicată, 
unităţile 
administrativ -   
teritoriale sunt 
persoane juridice 
de drept public, 
cu capacitate 
juridică deplină şi 
patrimoniu 
propriu. 

5.   
Art. 5.-  
…………… 
 
 
(4) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. 
a), c) şi d) se realizează cu obligaţia ca 

-------- 

3. La articolul I, se introduc cinci   noi 
puncte, punctele 2-6, cu următorul 
cuprins: 
  „2. La articolul 5 alineatele  (4) şi (5) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    (4) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. 
a), c) şi d) se realizează cu obligaţia ca 

Având în vedere 
că pe parcursul 
aplicabilităţii 
reglementărilor 
Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 34 
din 23 aprilie 
2013 privind 
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beneficiarul suprafeţei scoase definitiv 
din circuitul agricol al pajiştilor să 
recupereze din terenurile neproductive o 
suprafaţă egală cu cea aprobată a fi 
scoasă din circuitul agricol. Avizarea 
scoaterii definitive din circuitul agricol 
fără obligaţia de recuperare se face până 
la echivalarea suprafeţei de pajişti din 
România cu suprafaţa prevăzută la art. 6 
alin. (2) din Regulament. Recuperarea 
acestor terenuri se face până la data 
stabilită în actul prin care se avizează 
scoaterea definitivă din circuitul agricol 
a acestor suprafeţe, astfel încât să nu 
scadă suprafaţa de pajişti la nivel local, 
judeţean sau naţional, după caz, sub cea 
prevăzută la art. 6 alin. (2) din 
Regulament. 
(5) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. 
b) se realizează cu obligaţia ca 
beneficiarul pajiştilor scoase definitiv 
din circuitul agricol să recupereze din 
terenurile neproductive o suprafaţă 
egală cu cea aprobată a fi scoasă 
definitiv din circuitul agricol. 
Recuperarea acestor terenuri se face 
până la data stabilită în avizul de 
scoatere definitivă din circuitul agricol a 
acestor suprafeţe, astfel încât suprafaţa 

beneficiarul suprafeţei scoase definitiv 
din circuitul agricol al pajiştilor să 
recupereze din terenurile neproductive o 
suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă 
din circuitul agricol. Aprobarea scoaterii 
definitive din circuitul agricol fără 
obligaţia de recuperare se face până la 
echivalarea suprafeţei de pajişti din 
România cu suprafaţa prevăzută la art. 6 
alin. (2) din Regulament. Recuperarea 
acestor terenuri se face până la data 
stabilită în actul prin care se aprobă 
scoaterea definitivă din circuitul agricol a 
acestor suprafeţe, astfel încât să nu scadă 
suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean 
sau naţional, după caz, sub cea prevăzută 
la art. 6 alin. (2) din Regulament. 
 
  (5) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) 
se realizează cu obligaţia ca beneficiarul 
pajiştilor scoase definitiv din circuitul 
agricol să recupereze din terenurile 
neproductive o suprafaţă egală cu cea 
aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul 
agricol. Recuperarea acestor terenuri se 
face până la data stabilită în actul prin 
care se aprobă scoaterea definitivă din 
circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel 
încât suprafaţa de pajişti la nivel local, 

organizarea, 
administrarea şi 
exploatarea 
pajiştilor 
permanente şi 
pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
fondului funciar 
nr. 18/1991, 
aprobată cu 
modificări şi 
completări prin 
Legea nr. 
86/2014, au 
apărut aspecte de 
ordin procedural, 
precum şi pentru 
asigurarea unui 
cadru flexibil, 
coherent şi 
eficient în 
vederea derulării 
procedurii privind 
emiterea avizelor, 
precum şi a 
actelor prin care 
se aprobă 
scoaterea din 
circuitul agricol a 
suprafeţelor de 
pajişti 
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de pajişti la nivel local, judeţean sau 
naţional să nu scadă, după caz. 
 

judeţean sau naţional să nu scadă, după 
caz.”” 
 

permanente este 
necesară 
îmbunătățirea 
cadrului 
legislativ, prin 
corelarea 
termenului 
privind 
recuperarea 
pajiştilor 
permanente, 
scoase din 
circuitul agricol, 
din terenuri 
neproductive, cu 
actul prin care se 
aprobă scoaterea 
definitivă din 
circuitul agricol. 

6.  

----------- ------------- 

  3.La articolul 5, după alineatul (10) se 
introduce un nou alineat, alineatul (11), 
cu  următorul cuprins: 
   „(11) Procedura privind emiterea şi 
eliberarea avizelor prevăzute la alin. 
(9) şi (10), precum şi procedura privind 
recuperarea din terenurile 
neproductive a suprafeţei egală cu cea 
aprobată a fi scoasă definitiv din 
circuitul agricol, va fi reglementată 
prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale.” 
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7.  

----------- ------------ 

 4. La articolul 6, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (21), 
cu  următorul cuprins: 
     „(21) Fondurile necesare pentru 
realizarea amenajamentelor pastorale 
ale suprafeţelor de pajişti permanente 
vor fi asigurate de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din 
bugetul de stat cu destinaţie specială 
prin bugetele oficiilor de studii 
pedologice şi agrochimice, indiferent de 
formele de proprietate publică şi/sau 
privată din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum şi a 
persoanelor fizice şi juridice cu 
acceptul acestora.” 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură 
Deputat PNL – Lucia Varga   

 

8.  

--------------- ------------- 

5. La articolul 6, după alineatul (4)  se 
introduce un nou alineat, alineatul (5), 
cu următorul cuprins: 
    „(5) În vederea reglementarii 
perioadelor şi condiţiilor de păşunat 
consiliile locale pot aproba 
regulamentul de păşunat valabil pe 
întreg teritoriul administrativ al 

 
 
Se elimina 
sintagma până la 
1 ianuarie 2018, 
deoarece se 
suprapune cu 
data la care sunt 
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unităţii administrativ-teritoriale.” 
 
Autori:  
Senator UDMR – Tanczos Barna  
Deputat UDMR – Korodi Attila  

obligatorii 
amenajamentele 
pastorale. 

9.   
 
Art. 10. - (1) În vederea accesării 
fondurilor europene aferente plăţilor pe 
suprafaţă, utilizatorii de pajişti - fermieri 
activi, persoane fizice şi juridice, în 
calitate de proprietari şi/sau deţinători 
legali ai dreptului de utilizare a 
terenului, au obligaţia, pentru anul 2015, 
să asigure încărcătura minimă de 0,3 
UVM/ha, în oricare din zilele perioadei 
de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată 
pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 
2016 este obligatorie aplicarea 
amenajamentului pastoral. 

--------- 

6. La articolului 10 alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
  „(1) În vederea accesării fondurilor 
europene aferente plăţilor pe suprafaţă, 
utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi 
juridice, în calitate de proprietari şi/sau 
deţinători legali ai dreptului de 
utilizare a terenului au obligaţia, ca 
anual, să asigure încărcătura minimă de 
0,3 UVM/ha, în oricare din zilele 
perioadei de păşunat sau cosirea cel 
puţin o dată pe an a vegetaţiei. 
Începând cu anul 2018 este obligatorie 
aplicarea amenajamentului pastoral.” 
 
 
Autori:  
Senator UDMR – Tanczos Barna  
Deputat UDMR – Korodi Attila 

 
 
Nu s-a utilizat 
noţiunea de 
fermier activ in 
OUG 34, dar se 
definește clar 
activitatea 
minimă prin 
care utilizatorul 
de pajiști este 
egal fermierului 
activ 

10.  Art. II. - 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. 

 
 
 
 
 
 

Nemodificat   

http://idrept.ro/00169393.htm
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36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 191 din 23 
martie 2015, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 104/2015, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
1.La articolul 6, alineatul (10) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(10) Fermierii persoane juridice care nu 
au depus cereri unice de plată în anul 
anterior, calculul estimat al plăţilor 
directe depăşind plafonul de 5.000 euro, 
pot dovedi calitatea de fermier activ 
potrivit prevederilor alin. (4) sau (41)." 
 
2.La articolul 7 alineatul (21), litera a) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"a) forma asociativă de proprietate, pe 
baza copiei titlului de proprietate asupra 
terenurilor aparţinând formei asociative 
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 

 
 
 
--------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------  
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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;" 
 
3.La articolul 8 alineatul (21), litera b) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"b) în condiţiile prevederilor art. 2 din 
Regulamentul (UE) nr. 747/2015 de 
derogare de la Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce 
priveşte data finală pentru depunerea 
cererii unice, a cererilor de ajutor sau a 
cererilor de plată, data finală pentru 
notificarea modificărilor cererii unice 
sau ale cererii de plată şi data finală 
pentru cererile de alocare a drepturilor la 
plată sau de creştere a valorii drepturilor 
la plată în cadrul schemei de plată de 
bază pentru anul 2015, modificările la 
cererile unice de plată prevăzute la lit. a) 
se depun până la data-limită de 15 iunie 
la centrele APIA, fără penalizări;" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------   
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4.La articolul 8 alineatul (21), după 
litera b) se introduce o nouă literă, 
litera c), cu următorul cuprins: 
"c) în condiţiile prevederilor art. 13 alin. 
(1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 
640/2014, cererile unice de plată pot fi 
depuse şi după data de 15 iunie, în 
termen de 25 de zile calendaristice, cu o 
reducere de 1% pentru fiecare zi 
lucrătoare a sumelor la care fermierul ar 
fi avut dreptul dacă cererea unică de 
plată ar fi fost depusă până la data de 15 
iunie." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------ 
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Anexa nr.2 
 

II. AMENDAMENTE RESPINSE  
 
 
Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2015 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor Camera 

decizională  
0 1 2 3 4 
1.  

 
 
 
 
Art. 8. – (1)  
s) să identifice, să declare, să 
delimiteze şi să localizeze fără 
echivoc parcelele agricole, 
utilizate în aplicaţia electronică 
GIS, pusă la dispoziţie de către 
APIA,care permite preluarea 
datelor spaţiale şi alfanumerice 
privind suprafeţele declarate, şi 
să utilizeze datele cadastrale 
disponibile. 

1. La articolul II, după punctul 2 se 
introduce un nou punct, punctul 21, cu 
următorul cuprins:  
  21. La articolul 8 alineatul (1), litera s) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
  „s) să identifice, să declare, să 
delimiteze şi să localizeze fără echivoc 
blocurile fizice, utilizate în aplicaţia 
electronică GIS, pusă la dispoziţie de 
către APIA, care permite preluarea 
datelor spaţiale şi alfanumerice privind 
suprafeţele declarate, şi să utilizeze 
datele cadastrale disponibile. 
 
Autor:  

Deputat PNL – Vasile Iliuţă 

 
 
 
 
    
1.  
 
2. Pentru a nu îngreuna absorbţia 
fondurilor prevăzute în schema de 
plăţi. 

Camera 
Deputaţilor  
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