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Vă înaintăm, alăturat, raportul  asupra proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea art. 6, art. 8, art 20 și art. 33 din Legea nr. 104/14 mai 2015 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea  schemelor de plăți care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020, transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, pentru dezbatere  în fond,  cu adresa nr. PLx.  551 din 28 
octombrie  2019. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor  

 
   Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice  

 București,17.06.2020 
Nr. 4c-5/267 

                                                                         
 

RAPORT   
asupra   proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 6, art. 8, 

art 20 și art. 33 din Legea nr. 104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței 
de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea  schemelor de plăți care se aplică în 

agricultură în perioada 2015-2020 
 (PLx. 551/2019) 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
fost sesizate, spre dezbatere şi avizare pe fond,  cu proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea art. 6, art. 8, art 20 și art. 33 din Legea nr. 104/14 mai 2015 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea  schemelor de plăți care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020, transmis cu adresa nr. PLx.  551 din 28 octombrie 2019. 
 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (3) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 
 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 
21  octombrie 2019, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituția României, republicată.  
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ (nr. 
2357/14.05.2019). 
 Consiliul Legislativ  avizează favorabil propunerea legislativă, cu observații și 
propuneri (nr.459/04.06.2019). 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități avizează favorabil propunerea legislativă 
(17.12.2019). 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic avizează favorabil propunerea legislativă 
(nr. 4c-8/789/18.12.2019). 
 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 
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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. 
          Potrivit prevederilor art.61  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice  a dezbătut proiectul de 
lege în ședința  din 16 iunie 2020. 
 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie aliemtară și servicii specifice 
au  fost prezenţi  la  ședința online  conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc au participat în conformitate cu prevederile art. 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitați la ședința online: domnul 
Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente 
admise și un amendament respins redate în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 care fac parte 
integrantă din prezentul raport. 
 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 
 
 
                              PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

                         Alexandru STĂNESCU                                          Dan CIOCAN 

 
                                                                                                                                                                     
Șef serviciu Anton Păștinaru 
 
Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text OUG 3/2015 Text  Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

1.  LEGE 
pentru modificarea și 
completarea art. 6, art.8, 
art.20 și art.33 din Legea 
nr. 104/14 mai 2015 
privind aprobarea 
Ordonanței de urgență nr. 
3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăți care se 
aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 

LEGE 
pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de 
urgență 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 

 

2.  Legea nr. 104/14 mai 2015 
privind aprobarea Ordonanței 
de urgență nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți 
care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020, se 
modifică după cum urmează: 

Art.I.- Ordonanța de 
urgență 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, aprobată cu 
modificări și completări 
prin Legea nr. 104/2015, 
cu modificările și 
completările ulterioare, se 
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modifică și se completează 
după cum urmează: 

3.  
 
 
 
Art.6.- 
(3) Fermierii persoane fizice 
care în anul anterior de plată ar 
fi avut dreptul la plăţi directe 
calculate potrivit prevederilor 
art. 12 din Regulamentul nr. 
639/2014, care ar fi depăşit 
cuantumul de 5.000 euro, şi 
care nu se înregistrează potrivit 
prevederilor de la alin. (2) 
trebuie să furnizeze 
documente din care să 
rezulte îndeplinirea uneia 
dintre condiţiile prevăzute la 
alin. (5) lit. a) sau b). 

Cap.II.-Dispoziții generale 
La art.6 Aplicare- se 
modifică alin.(3), (4) și (41) 
astfel: 
Art.6.- 
(3)Pentru fermierii, persoane 
fizice, care în anul anterior de 
plată ar fi avut dreptul la plăţi 
directe calculate potrivit 
prevederilor art. 12 din 
Regulamentul nr. 639/2014, 
care ar fi depăşit cuantumul de 
5.000 euro, şi care nu se 
înregistrează potrivit 
prevederilor de la alin. (2) se 
verifică îndeplinirea uneia 
dintre condiţiile prevăzute la 
alin. (5) lit. a) sau b). 

Se elimină  

4. Art.6.- 
(4) Pentru a dovedi calitatea de 
fermier activ, fermierii 
persoane juridice care în anul 
anterior de plată ar fi avut 
dreptul 
la plăţi directe calculate potrivit 
prevederilor art. 12 din 
Regulamentul nr. 639/2014, 
care ar fi depăşit cuantumul de 
5.000 euro, sunt înregistraţi la 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului cu activitate 
agricolă. În cazul în care nu 

Art.6.- 
(4) Pentru a dovedi calitatea 
de fermier activ, fermierii, 
persoane juridice, care în anul 
anterior de plată ar fi avut 
dreptul la plăţi directe, 
calculate potrivit prevederilor 
art. 12 din Regulamentul nr. 
639/2014, care ar fi depăşit 
cuantumul de 5.000 euro, sunt 
înregistraţi la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului cu 
activitate agricolă. În cazul în 
care nu reiese activitatea 

Se elimină  
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reiese activitatea agricolă, 
trebuie să furnizeze 
documente din care să 
rezulte îndeplinirea uneia 
dintre condiţiile prevăzute la 
alin. (5) lit. a) sau b). 

agricolă, se verifică 
îndeplinirea uneia dintre 
condiţiile prevăzute la alin. (5) 
lit. a) sau b). 

5. Art.6.- 
(41) Pentru a dovedi calitatea 
de fermier activ, fermierii 
persoane juridice care în anul 
anterior de plată ar fi avut 
dreptul la plăţi directe calculate 
potrivit prevederilor art. 12 din 
Regulamentul nr. 639/2014, 
care ar fi depăşit 
cuantumul de 5.000 euro, şi 
care nu sunt înregistraţi la 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, trebuie să 
furnizeze 
actul de înfiinţare din care să 
reiasă activitatea agricolă. În 
cazul în care din actul de 
înfiinţare nu reiese activitatea 
agricolă, trebuie să furnizeze 
documente din care să 
rezulte îndeplinirea uneia 
dintre condiţiile prevăzute la 
alin. (5) lit. a) sau b). 

Art.6.- 
(41) Pentru a dovedi calitatea 
de fermier activ, fermierii 
persoane juridice care în anul 
anterior de plată ar fi avut 
dreptul la plăţi directe calculate 
potrivit prevederilor art. 12 din 
Regulamentul nr. 639/2014, 
care ar fi depăşit cuantumul de 
5.000 euro, şi care nu sunt 
înregistraţi la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, trebuie 
să furnizeze actul de înfiinţare 
din care să reiasă activitatea 
agricolă. În cazul în care din 
actul de înfiinţare nu reiese 
activitatea agricolă, se 
verifică îndeplinirea uneia 
dintre condiţiile prevăzute la 
alin. (5) lit. a) sau b). 

 

Se elimină  

6. Art.8.- 
alin.(1) Pentru a beneficia de 
plăţile directe prevăzute la art. 
1 alin. (2), fermierii trebuie: 
litera n) să prezinte la 
depunerea cererii unice de 

La art. 8 (1) Pentru a 
beneficia de plățile directe 
prevăzute la art.1 alin.(2), 
fermierii trebuie: 
La articolul 8, alineatul (1), 
litera  n) se abrogă. 

1.La articolul 8, alineatul 
(1), litera n) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 n)să prezinte la depunerea 
cererii unice de plată sau a 
modificărilor aduse acesteia 

 
 
 
 
 
 



7 
 

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; 

 
 

documentele necesare care 
dovedesc că terenul agricol, 
inclusiv zonele de interes 
ecologic, se află la dispoziţia 
lor, cu excepția 
adeverințelor conform 
înscrisurilor din registrul 
agricol, 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; 
Autor: 
Deputat PNL Daniel Constantin

 
 

 

7.  
 
 
------------------------------- 

 2.La articolul 8 alineatul 
(1), după litera s) se 
introduce o nouă literă, lit. 
t),cu următorul cuprins : 
Art.8.- 
t) fermierii persoane fizice 
să depună o declarație pe 
proprie răspundere că își 
lucrează terenul agricol și 
că dețin documente 
doveditoare. 
Autor: 
Deputat PSD Alexandru 
Stănescu 

 
 
 
 
 

 

8. Art.8.- Art.8.- Se elimină  
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alin.(6) Documentele din care 
reiese că hectarele de teren 
agricol se află la dispoziţia 
fermierului şi/sau că acesta 
deţine efective de animale se 
stabilesc prin ordin al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale şi se prezintă 
la depunerea cererilor unice de 
plată, în funcţie de 
schemele/măsurile/plăţile 
solicitate. 

alin.(6) Documentele din care 
reiese că hectarele de teren 
agricol se află la dispoziţia 
fermierului şi/sau că acesta 
deţine efective de animale, 
precum și documentele ce 
atestă calitatea de fermier 
activ, se stabilesc prin ordin al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale.Aceste 
documente vor fi solicitate 
de către  APIA de la 
autoritățile/instituțiile 
responsabile cu 
emiterea/atestarea 
acestora, sau vor fi preluate 
de către aceasta direct din 
sistemele informatice ale 
autorităților/instituțiilor 
responsabile, acolo unde 
acestea sunt disponibile, 
până la data limită de 
depunere cu penalități a  
cererilor unice de plată sau în 
funcţie de cerințele 
schemelor/măsurilor/plăţilor 
solicitate. 

9.  
 
------------------------- 

 3.La articolul 8, după 
alineatul (6) se introduce 
un nou alineat, alin.  (61), 
cu următorul cuprins: 
Art.8.-  
(61)Primăriile pe raza cărora 
se află terenurile agricole sunt 
obligate să elibereze 
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adeverințele conform 
înscrisurilor din registrul 
agricol la solicitarea APIA, cu 
consimțământul scris prealabil 
al fermierului. 
Autori: 
Deputat PNL Daniel Constantin
Deputat PNL Tinel Gheorghe 

10.  
 
 
 
Art.20.- 
alin.(3) Zonele de interes 
ecologic prevăzute la alin. (1) 
sunt situate pe terenul pentru 
care fermierul face dovada 
utilizării legale. 

CAPITOLUL VI 
Plata pentru practici 
agricole benefice pentru 
climă  și mediu 
Art.20. Se modifică astfel: 
(3) Zonele de interes ecologic 
prevăzute la alin. (1) sunt 
situate pe terenul pentru care 
fermierul deține drepturi 
legale de utilizare. 

 

4.La articolul  20, alineatul 
(3)  se modifică  și va avea 
următorul cuprins: 
Zonele de interes ecologic 
prevăzute la alin. (1) sunt 
situate pe terenul pentru care 
fermierul face dovada 
utilizării. 
Autor: 
Deputat PNL Daniel Constantin

  

11. Art.30.- 
 
 
------------------------- 

 
 
 

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

5.La articolul 30 alineatul 
(1), după litera f) se 
introduce o nouă literă, lit. 
g),cu următorul cuprins: 
 
g) distrugerea terenurilor 
agricole și a animalelor aflate 
pe exploatațiile agricole de 
către exemplarele din speciile 
de faună de interes cinegetic, 
astfel cum sunt definite prin 
Legea vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 
407/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Autori: 
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Deputat PMP Ionuț Simionca 
Deputat PNL Tinel Gheorghe 

12. Art.33.- 
 
 
------------------------- 

CAPITOLUL XII Dispoziții 
finale 
Art.33.-Aplicare. se 
introduce un nou alineat  
(11): 
(11) Documentele ce dovedesc 
respectarea anumitor criterii de 
eligibilitate/condiții specifice 
măsurilor delegate, vor fi 
solicitate de către APIA de 
instituțiile/organismele 
responsabile cu 
emiterea/atestarea acestora, 
sau vor fi preluate de către 
acestea direct din sistemele 
informatice ale 
autorităților/instituțiilor 
responsabile, acolo unde 
acestea sunt disponibile, 
până la data limită de 
depunere cu penalități a 
cererilor unice de plată sau 
în funcție de cerințele 
măsurilor de sprijin 
solicitate. 

6.La articolul 33, după 
alineatul 1 se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
(11) Documentele ce dovedesc 
respectarea anumitor criterii 
de eligibilitate/condiții 
specifice măsurilor delegate, 
sunt furnizate la solicitarea 
APIA de către instituțiile/ 
organismele responsabile cu 
emiterea/atestarea acestora. 
Autor: 
Deputat PNL Daniel Constantin

 

13. Art.33.- 
alin.(2) Măsurile delegate 
sunt următoarele: 

Art.33.- La articolul 33 la 
alineatul (2), se mai adaugă 
literele d), e),f). 
(2) Măsurile delegate sunt 
următoarele: 
a) Măsura 10 - agro-mediu şi 
climă; 
b) Măsura 11 - agricultură 

Se elimină 
Autor: 
Deputat PNL Daniel Constantin
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ecologică; 
c) Măsura 13 - plăţi pentru 
zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice. 
d)Submăsura 8.1.- 
împădurirea și crearea de 
suprafețe împădurite; 
e)Măsura 14-Bunăstarea 
animalelor; 
f)submăsura 15.1 – Plăți 
pentru angajamente de 
silvomediu. 

14.  
 
------------------------- 

 Art.II.-Prevederile lit.g) a 
alin.(1) al art. 30 din 
Ordonanța de urgență 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 modificările 
și completările ulterioare, 
așa cum aceasta a fost 
modificată și completată 
prin prezenta lege, intră în 
vigoare în termen de 30 de 
zile de la primirea Deciziei 
Comisiei Europene cu 
privire la notificarea 
inițiată de Ministerul 
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Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENT RESPINS 
 
 
Nr. 
crt. 

TEXT INIȚIAL TEXT PROPUS DE COMISIE MOTIVAREA 
AMENDAMENTELOR 

CAMERA 
DECIZIONALĂ 

1. Art. 34.- 
 
-------------------------------

Art.34.- La articolul 34, după 
alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alin.(7), cu următorul 
cuprins: 
„(7)Pentru a preveni stabilirea de 
două ori a răspunderii pentru 
aceeași neregulă constatată în 
aplicarea prevederilor art. 7 și 
art.71, în cazul beneficiarilor de 
scheme de plăți prevăzute la art. 
1 alin. (2) și (3) și a măsurilor 
compensatorii de dezvoltare 
rurală prevăzute la art. 33 
alin.(2), sancțiunea pentru 
nerespectarea normelor de 
ecocondiționalitate din domeniile 
specific creșterii 
animalelor„Sănătate publică, 
sănătatea animalelor și sănătatea 
plantelor“ SMR4-SMR9 și din 
domeniul „Bunăstarea 
animalelor“, domenii actualizate 
în funcție de reglementările 
europene specific, se aplică 
beneficiarului persoană fizică, iar 
pentru nerespectarea normelor 
de ecocondiționalitate din 
domeniul „ Sănătate publică, 

  
 
 
 
 

CAMERA 
DEPUTAȚILOR 
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sănătatea animalelor și sănătatea 
plantelor“ (SMR 10) și din 
domeniul „Mediu, schimbări 
climatice, bunele condiții agricole 
ale terenurilor“ se aplică 
beneficiarilor prevăzuți la art. 7 
alin.(21)lit. a).“ 
Autor: 
Deputat UDMR Loránd-Bálint 
Magyar   
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