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Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la 
finanţare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană 
şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor 
încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor 
rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul 
operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi închiderea convenţiilor cu Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, trimis cu adresa nr. PLx.179/2017, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

PREŞEDINTE, 
 

Ioan MUNTEANU 
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi 
susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, 
pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 

mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului 

dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de 
stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de 

garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, 
respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi închiderea 

convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie 
şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art.51 din 
Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum 

 



şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în 
depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după 
închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi 
închiderea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  
în ședința din 18 aprilie 2017. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la 
finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.289/2013, cu modificările 
şi completările ulterioare, completarea Capitolului VIII din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, 
politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 
– 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.56/2016, în vederea realizării 
obiectivului prevăzut în Programul de Guvernare privind finanţarea fermierilor şi 
stimularea mecanismului de garantare.  

Intervenţiile legislative principale vizează eliminarea definiţiei fermei de 
familie, a reglementării exclusive a susţinerii fermelor de familie şi lărgirea accesului la 
măsurile promovate prin actul normativ şi pentru alte categorii de beneficiari, respectiv, 
finanţarea şi garantarea pentru sectorul agricol şi pentru acvacultură; modificarea 
definiţiilor pentru achiziţie de teren, microcredit; fluidizarea mecanismului de garantare, 
diminuarea comisionului de garantare pentru beneficiarii în cazul cărora Comunicarea 
Comisiei Europene nr.2008/C155/02 prevede aplicarea unui comision de 2%, prin 
instituirea unei scheme de ajutor de stat în baza Orientărilor Europene privind ajutoarele 
de stat în sectoarele agricol şi forestier în perioada 2014 – 2020, schemă care urmează a 
fi aprobată prin hotărâre a  Guvernului, după primirea acceptului Comisiei Europene; 
creşterea procentului de garantare de la 50% la 80% pentru fermierii care solicită credite 
bancare pentru achiziţionarea de teren agricol şi pentru producţie. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 



Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedinţa din 17 mai 2017, iar cei ai 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în ziua de 30 mai 2017.   

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-au înregistrat prezenţa un număr de 23 deputaţi, din totalul de 24 
de membri ai Comisiei, iar la cele ale Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au 
înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterile celor două Comisii a participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor 
încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor 
rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul 
operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi închiderea convenţiilor cu Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ioan MUNTEANU 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

SECRETAR, 
 

Dan CIOCAN 
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