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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

ORDONANȚĂ  
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 

 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art.1 pct. VI.1. din Legea 

nr…../2017  privind  abilitarea  Guvernului de a emite ordonanțe, 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

 
Articol unic. 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. 
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, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

 
1. La articolul 2, alineatul (1) literele p) și s) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
„p) transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacţie 
similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză;” 
…………………………………………………………………………………………………………. 
„s) zonele acoperite cu strat vegetal reprezinta suprafețe arabile cultivate cu un amestec de specii de 
cultură, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care 
asigură acoperirea solului având rolul de a absorbi azotul rezidual. Lista amestecurilor de specii de 
cultură pentru stratul vegetal, perioada de însâmânțare și data după care este permisă distrugerea 
mecanică a stratului vegetal se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;” 
 

2. La articolul 6, alineatele (1) – (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 6.(1) Fermierul care în anul anterior de plată ar  fi  avut dreptul la  plăți directe, calculate 
conform art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 
politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările și 
completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 639/2014, care nu au depăşit 
cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul 
exploataţiei sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) şi e), este fermier activ şi 
poate beneficia de plăţi directe. 

(2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior 
de plată ar  fi avut  dreptul la plăţi directe calculate conform art. 12 din  Regulamentul nr. 639/2014,  
care depăşesc cuantumul de 5.000 euro se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care 
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desfăşoară o activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau 
întreprinderi familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei fizice, în ceea ce priveşte patrimoniul de 
afectaţiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008. 

(3) Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar  fi avut  dreptul la plăţi directe 
calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depăşesc 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). 

(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 conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, 
care depăşesc cuantumul de 5.000 sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu 
activitate agricolă. În cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din 
care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b). 

(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 conform art. 12 din Regulamentul nr. 
639/2014,  care depăşesc 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). 

(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 art. 12 din Regulamentul nr. 
639/2014  care depăşesc 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: 
a) cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute 
din activităţi neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile; 
b) veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime 
din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile. 

(6) 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 art. 12 din Regulamentul nr. 
639/2014 care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care gestionează firme/companii de construcţii, 
administratori de păduri de stat/private, penitenciare, unităţi administrativ - teritoriale: comune, 
municipii, oraşe, judeţe pot fi considerate fermier activ, dacă îndeplinesc una dintre condiţiile 
prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b). 

(7) În sensul alin. (5) pentru persoanele juridice și în cazul fermierilor prevăzuţi la alin. (3), 
dovezile verificabile sunt documente din  care să reiasă veniturile totale şi veniturile obţinute din 
activităţile agricole și activități neagricole, care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale.” 
 

3. La articolul 6, alineatul (8) se abrogă. 
 

4. La articolul 8, alineatul (1), literele c), f), n) și s) se modifică și 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 in cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor 
fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un 
număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solarii, pentru care se acordă sprijinul 
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prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha iar suprafața minimă 
a parcelei este de  0,03 ha;” 
................................................................................................................................................................. 
„f) să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. 
(1), în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, potrivit cărora 
fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le 
declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar;” 
................................................................................................................................................................ 
„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 dispoziția 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 dispoziția fermierului trebuie să fie 
încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 
decembrie a anului de cerere;” 
................................................................................................................................................................ 
„s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic parcelele agricole utilizate, în aplicaţia 
electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi 
alfanumerice privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile.” 
 

5. La articolul 8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(6) Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol se află la dispoziția fermierului și/sau 
că acesta deține efective de animale, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale și se prezintă la depunerea cererilor unice de plată, în funcție de schemele/măsurile/plățile 
solicitate.ˮ 
 
 6. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1)1, cu 
următorul cuprins: 
„(1)1 Procentajul menţionat la alin. (1), se poate majora în temeiul unui act legislativ al 
Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene, și va fi prevăzut prin Ordin al 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.ˮ 
 
 7. La articolul 25, alineatul (3) se modifică  și va avea următorul cuprins: 
„(3) Decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuită până la 1 
august 2016, în sensul prevăzut la art. 53 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu 
aplicabilitate din anul 2017. ˮ 
 

8. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
„(4) În cazul în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  intenționează să ia  decizia de a 
transfera fonduri între măsurile de sprijin cuplat,  informează fermierii cu privire la un posibil 
transfer înainte de data de deschidere a perioadei de depunere a cererilor, atât printr-un anunț care se 
postează pe site–ul instituției: www.madr.ro, cât și prin  Ordin al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale.ˮ 

9. La articolul 26, alineatul (3) se abrogă. 
 

10. La articolul 27, alineatul (2), litera c) se abrogă. 
 

11. După articolul 28, se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins: 
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„Art. 281. În cazul schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic și/sau ajutoarelor naționale 
tranzitorii în sectorul zootehnic, transferul unei/unor exploatații cu cod atribuit de Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se poate efectua în condițiile 
prevăzute la art.28.” 
 
           12. La articolul  31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, furnizându-se 
în acelaşi timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la art. 30 alin (1), în termen 
de cincisprezece zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în 
măsură să trimită respectiva notificare.” 
 

13. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 40.(1) Nu se acordă niciun avantaj prevăzut de legislaţia Uniunii Europene care reglementează 
cadrul general de acordare a plăţilor în agricultură în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru schemele 
de plată pentru care au fost create în mod artificial condiţii în vederea obţinerii de avantaje, contrar 
obiectivelor legislaţiei respective.” 
 

 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

Sorin Mihai GRINDEANU 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
 
Ordonanță a Guvernului 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 
 
Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei actuale România beneficiază în perioada 2014-2020 de importante alocări 

financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune necesitatea 
creării unui cadru naţional adecvat şi eficient pentru 
managementul şi implementarea tehnică şi financiară a fondurilor 
comunitare acordate României. 
România, ca şi alte state membre, a întâmpinat dificultăţi în 
implementarea noilor scheme de plăţi, datorită complexității 
acestora, iar situaţia creată afectează posibilitatea fermierilor de a 
beneficia de aceste plăți. 
Ca urmare, se impune clarificarea anumitor prevederi, a condițiilor 
și tipurilor de documente care însoțesc cererea unică de plată, 
pentru a preîntâmpina reducerea numărului de beneficiari eligibili 
și scăderea capacităţii de absorbţie a fondurilor alocate României 
în actualul exercițiu financiar, cu impact negativ asupra sectorului 
agricol al României.  
 

11. Transpunere/creare cadru 
pentru aplicare legislaţie 
comunitară 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor 
prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr.  73/2009 al Consiliului, cu modificările și 
completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 
1307/2013. 
 
Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 
2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme 
privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin 
în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la 
regulamentul menţionat, cu modificările și completările ulterioare, 
denumit în continuare Regulamentul nr. 639/2014. 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei 
din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi 
al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare 
şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de 
Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau 
retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în 
cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al 
ecocondiţionalităţii. 
 

2. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se fac  următoarele modificări: 
-se actualizează definiția „transferului unei exploatații”, de la art. 2 
alin. (1), litera p), în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1)  
lit. a), din  Regulamentului (UE) nr. 809/2014; 
 
-se modifică definiția zonelor cu strat vegetal, pentru o avea o mai 
bună flexibilitate în stabilirea  datei după care este permisă 
distrugerea mecanică a stratului vegetal;” 
 
-se modifică alin. (1) - (6) ale art. 6 pentru claritate si informarea 
corectă a fermierilor, privind cuantumul plăților directe calculate 
conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 în vederea aplicării 
art. 9 alineatele (2) şi (4) din Regulamentul nr. 1307/2013 şi art. 13 
alin. (2) din Regulamentul  nr. 639/2014. 
 
-modificarea alin. (7) al art. 6, necesară în vederea simplificării 
numărului de formulare pe care fermierul trebuie să le prezinte la 
APIA pentru dovedirea calității de fermier activ; 
 
-abrogarea alin.(8) al art. 6 se impune ca urmare a modificării alin. 
(7) al aceluiași articol; 
 
-modificarea lit. c) din cadrul alin. (1) al art. 8, se impune din 
necesitatea unei mai bune înțelegeri a modului de detaliere pe 
culturi a suprafețelor de către fermier și a facilitării accesării 
plăților directe ținând cont de realitățile României referitoare la 
suprafața minimă pe care pot fi înființate culturi  în  sere și solare; 
 
-lit. f) din cadrul alin. (1) al art. 8,  s-a modificat și completat 
pentru corelarea cu prevederile art. 72 alin. (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1.306/2013, potrivit cărora fermierii care deţin parcele 
agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să 
nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele 
să nu depăşească un hectar; 
 
-lit. n) din cadrul alin. (1) al art. 8 s-a modificat și completat în 
ideea că terenul agricol inclusiv zonele de interes ecologic trebuie 
să se afle la dispoziția fermierului; 
 
-modificarea lit. s) din cadrul alin. (1) al art. 8, se impune pentru 
reducerea ratei de eroare prin declararea  suprafețelor utilizate la 
momentul digitizării terenului în aplicația GIS pusă la dispoziție 
de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,  în 
cadrul blocului fizic, detalierea pe culturi, structura de culturi și 
parcele făcându-se în cererea unică prin completarea declarației  
pe suprafață.  
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Prin această simplificare se elimină erorile de identificare, 
localizare a parcelelor, în consecință se  diminuează rata de eroare 
și implicit se simplifică în general modul de depunere a cererii 
unice de plată; 
 
-modificarea alin. (6) al art. 8 se impune atât pentru corelarea 
terminologiei cât și pentru clarificare; 
 
-introducerea alin. (1)1 la art. 20 este necesară pentru a crea cadrul 
legal în vederea implementării rapide a prevederilor unui potențial 
act legislativ al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii 
Europene, prin care procentajul de 5% referitor la zonele de interes 
ecologic ar crește la 7%,  așa cum se prevede la art. 46 alin. (1) din 
Regulamentul  nr. 1307/2013; 
 
-modificarea alin. (3) al art. 25 s-a făcut pentru corelarea cu 
prevederile art.53 alin. (6) din Regulamentul  (UE) nr. 1307/2013; 
 
-introducerea alin. (4) la art. 25 este necesară pentru crearea 
cadrului legal necesar implementării alin. (6) al art.53 a 
Regulamentului nr. 639/2014, care prevede că “Autoritatea 
competentă a statului membru care intenționează să ia o decizie de 
a transfera fonduri între măsurile de sprijin informează fermierii cu 
privire la un posibil transfer înainte de data de deschidere a 
perioadei de depunere a cererilor.”  
 
-abrogarea alin. (3) al art. 26 este necesară în vederea asigurării 
compatibilității cu legislația UE, având în vedere faptul că în 
cadrul prevederilor referitoare la schema pentru micii fermieri nu 
se fac precizări în legătură cu iesirea în mod automat a fermierilor 
din schemă. În Regulamentul (UE) nr. 809/2014 la art.19 alin. (4) 
se precizează că beneficiarii care decid să se retragă din schema 
pentru micii fermieri în ceea ce priveşte un an ulterior anului 2015, 
în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) al doilea paragraf din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau cu articolul 62 alineatul (2) 
din respectivul regulament, informează autoritatea competentă cu 
privire la retragerea lor în conformitate cu modalităţile stabilite de 
statele membre; 
 
-modificarea alin.(1) al art. 31  s-a făcut pentru o transpunere mai 
clară a prevederilor în domeniu. 
 
-abrogarea prevederii de la art. 27 alin. (2) lit. c), întrucât 
Regulamentul nr.1307/2013, la art. 64 alin. (4) prevede că dacă 
statele membre aplică articolul 63 alineatul (2) primul paragraf 
litera (a), fără aplicarea articolului 63 alineatul (2) al treilea 
paragraf, fermierul nu trebuie să păstreze cel puţin un număr de 
hectare eligibile care corespunde numărului de hectare eligibile 
declarate în 2015 în conformitate cu articolul 36 alineatul (2); 
 
-introducerea art. 281, pentru reglementarea distinctă a transferului 
parțial de exploatație, în vederea eliminării caracterului restrictiv 
din definiția inițială; 
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-alin. (1) al art. 31 a fost modificat pentru o transpunere 
corespunzătoare a prevederilor alin. (2) al art.4 din  Regulamentul 
delegat (UE) nr. 640/2014. 
-modificarea art. 40 alin.(1), pentru o interpretare corectă și 
excluderea de la plată doar a schemei/ schemelor pentru care a fost 
constatată crearea de condiții artificiale, fără a afecta celelalte 
scheme de sprijin solicitate prin cerere unică de plată; 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
 

Secţiunea a 3-a  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic Proiectul de ordonanță a Guvernului contribuie la creşterea 

eficienţei mecanismului financiar prin care vor fi implementate 
măsurile reglementate, având ca obiect consolidarea dezvoltării pe 
termen mediu și lung a sectorului agricol și a mediului rural, 
începută odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. 
 
De asemenea, prezentul proiect asigură absorbția optimă a  
fondurilor alocate României pentru perioada actuală de 
programare financiară, în cadrul pilonului I al Politicii Agricole 
Comune. 
 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

      
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

21.Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul 
 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

3. Impactul social Sprijinirea fermierilor în vederea echilibrării balanţei veniturilor şi 
cheltuielilor, stabilizării veniturilor, menţinerii acestora în 
activitate, evitându-se depopularea spaţiului rural. 
 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 

41. Impactul asupra 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului 

 Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei 
europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la 
aceasta, ratificate de România, precum şi jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului. 
 

5. Alte informaţii Nu este cazul 
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Secţiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 Nu este cazul. 
Secţiunea a 5-a  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare 
ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează 
a fi elaborate în vederea 
implementării noilor 
dispoziţii. 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 
pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a 
modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 
alin. (2) şi (3) din 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. 
36/1991  privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare 
pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 
terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.476/2016 
privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi 
ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, 
aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015, cu 
modificările ulterioare. 
 
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
869/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea 
normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi 
măsurilor de sprijin pentru fermieri în România. 
 

2. Conformitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor 
prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr.  73/2009 al Consiliului, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 
2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme 
privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin 
în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la 
regulamentul menţionat, cu modificările și completările ulterioare. 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei 
din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi 
al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare 
şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu 
modificările și completările ulterioare. 

file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp136554%5C12039198.htm
file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp136554%5C12038327.htm
file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp136554%5C12039923.htm
file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp136554%5C12038326.htm
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei 
din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi 
al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare 
şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea. 
 
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de 
Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau 
retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în 
cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al 
ecocondiţionalităţii. 
 

3.Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea a 6-a  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul 
de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme 
implicate 
 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au avut loc 
consultări cu reprezentanţii formelor asociative reprezentative din 
sectorul agricol. 
 

2.Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum şi a 
modului în care 
activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 
 

Având în vedere faptul că proiectul de act normativ reglementează 
prevederi referitoare la scheme de plăți directe și ajutoare 
naționale tranzitorii în sectorul agricol, au fost invitate să participe 
organizaţiile reprezentative ale fermierilor, legal constituite 
conform legislaţiei în vigoare. 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ 
are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului 
nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

Nu este cazul  
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4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului 
nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale  
Permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea 
de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare 
a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 
 

Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ 

 

6. Alte informaţii 
 

Nu este cazul  

Secţiunea a 7-a  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 
 
1. Informarea societăţii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act 
normativ 

Au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică.  

2.Informarea societăţii civile 
cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în 
urma implementării 
proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul  
Secţiunea a 8-a  Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile 
administraţiei publice 
centrale şi /sau locale – 
înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 
existente 

Instituţiile publice responsabile cu implementarea măsurilor 
cuprinse în proiectul de act normativ sunt Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură. 

 

2. Alte informaţii 
 

Nu este cazul 
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de Ordonanță a Guvernului 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, pe care îl supunem spre aprobare. 

 
 
 

MINISTRUL AGRICULTURII  ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

Petre DAEA 
 
 
 
 
 

Avizam favorabil: 
 
 
 
 

 
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 
 
 

Viorel  ȘTEFAN 

  
VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL 

MEDIULUI 
 
 

Daniel CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU 
AFACERI EUROPENE 

 
Ana BIRCHALL 
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Teodor-Viorel MELEȘCANU 
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Florin IORDACHE 

file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp136554%5C00169393.htm
file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cflorin.beiu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5Canne.niculescu%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp136554%5C00000735.htm

	OG modif OUG 3   17  ianuarie 2017   
	GUVERNUL ROMÂNIEI

	NF la OG modif OUG 3 17 ianuarie 2017 

