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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii  specifice 

 Bucureşti,28.11.2018 
Nr. 4c-5/725 

 
Prezen tu l  raport  în locu ieş te   

în  to ta l i ta te  raportu l  
 t ransmis  an t er io r   

cu  nr .  4 c-4 /272/22 .05 .2017  

 
RAPORT ÎNLOCUITOR   

asupra Proiectului de lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea   

şi susţinerea fermelor de familie  şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor  

(Plx.395/2016) 
 
     În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată 
spre dezbatere în fond, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport cu 
Proiectul de lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea   şi 
susţinerea fermelor de familie  şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor transmis cu adresa nr.PLx. 395 din 3 octombrie 2016 şi înregistrat 
cu nr.4c-4/511/04.10.2016. 
     La întocmirea raportului  suplimentar Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a avut în vedere avizul 
favorabil  al Consiliului Legislativ cu nr.300/6.04.2016 şi  punctul de vedere 
al Guvernului de a nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative (nr. 
931/12.05.2016). 
      Proiectul de lege a fost adoptat de Senat,  în şedinţa din 27 septembrie 
2016. 
      Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi art. (92), alin.9. pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
      Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 2 lit. e)  
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare 
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al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările 
şi completările ulterioare , în vederea redimensionării economice a fermei de 
familie, în acord cu practica agricolă europeană.          
     În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menţionat în 
şedinţa din 27 noiembrie 2018.     
     La lucrările Comisiei membrii acesteia au fost prezenţi conform listei de 
prezenţă. 
     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au hotărât,în unanimitate, să propună 
Plenului Camerei Deputaţilor raportul de respingere a Proiectului de lege 
pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 
privind unele măsuri pentru dezvoltarea   şi susţinerea fermelor de familie  şi 
facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, din următoarele motive: 

• Guvernul prin Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2017 modifică Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 prin care lărgeşte accesul 
fermierilor la finanţare şi garantare. 

• În aceste condiţii proiectul de lege actual nu mai are obiect de 
reglementare. 

     În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  
 
      
 
 
           PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR,   
 
      Alexandru STĂNESCU                                                  Dan CIOCAN 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier  parlamentar                                                                  
 Ionela Began                                                                           
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