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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plafi care se 

aplica in agricultura in perioada 2015 - 2020 pentru modificarea 

art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societafile agricole §i alte forme 

de asociere in agricultura

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru 

aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 

2015 - 2020 §i pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 

societatile agricole §i alte forme de asociere in agricultura, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 104/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se modified si se completeaza dupa 

cum urmeaza:
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1. La articolul 8, alineatul (1), litera n) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„n) sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a 

modificarilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc ca terenul 

agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se afla la dispozitia lor, cu 

exceptia adeverintelor conform inscrisurilor din registrul agricol, sau o copie 

a anexei nr. 24 de la starea civila a unita^ilor administrativ-teritoriale, daca 

este cazuL Documentele care fac dovada ca terenul agricol se afla la 

dispozitia fermierului trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice 

de plata §i trebuie sa fie valabile la data depunerii cererii;”

2. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera s) se introduce o 

noua litera, lit. t), cu urmatorul cuprins:
„t) fermierii persoane fizice sa depuna o declaratie pe proprie 

raspundere ca isi lucreaza terenul agricol si ca detin documente 

doveditoare.”

3. La articolul 8, dupa alineatul (6) se introduce un nou 

alineat, alin. (6^), cu urmatorul cuprins:
„(6^) Primariile pe raza carora se afla terenurile agricole sunt 

obligate sa elibereze adeverintele conform inscrisurilor din registrul 

agricol la solicitarea APIA, cu consimtamantul scris prealabil al 
fermierului.”

4. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Zonele de interes ecologic prevazute la alin. (1) sunt situate 

pe terenul pentru care fermierul face dovada utilizarii.”

5. La articolul 30 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o 

noua litera, lit. g), cu urmatorul cuprins:
„g) distrugerea terenurilor agricole si a animalelor aflate pe 

exploatatiile agricole de catre exemplarele din speciile de fauna de interes 

cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea vanatorii si a protectiei
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fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare.”

6. La articolul 33, dupa alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (1^), cu urmatorul cuprins:
„(L) Documentele ce dovedesc respectarea anumitor criterii de 

eligibilitate/conditii specifice masurilor delegate, sunt fumizate la 

solicitarea APIA de catre institutiile/organismele responsabile cu 

emiterea/atestarea acestora.”

Art. II. - Prevederile lit. g) a alin. (1) al art. 30 din Ordonanta de 

urgenta a Guvemului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de pla|i care 

se aplica in agricultura in perioada 2015 - 2020 §i pentru modificarea art. 2 

din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole §i alte forme de asociere 

in agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 

din 23 martie 2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 104/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum aceasta 

a fost modificata si completata prin prezenta lege, intra in vigoare in 

termen de 30 de zile de la primirea Deciziei Comisiei Europene cu privire 

la notificarea initiata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 ale art. 76 alin. (2) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.
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