
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru buget,  
      finanțe și bănci  

                   Bucureşti, 21.09.2016 
                            Nr. 4c-2/512 
                            PL-x 312 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
17/2016 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, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei 
de ataşat agricol   

     În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 17/2016 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, 
precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol, transmis cu adresa nr. PLx-
312 din 01 septembrie 2016. 
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 20 septembrie 
2016. 
 Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 
membrilor prezenţi la dezbatere, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN       

Consultant parlamentar 
Dicu Ana Cristina 
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