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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de 

microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul 
agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în 

procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatizare, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru 

antreprenoriat și turism, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2022 privind unele 

măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru 

entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile, transmis cu adresa nr. P.L.x. 324/2022 din 7 iunie 2022, înregistrat 

la comisie sub nr.4c-3/399/2022 din 08 iunie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.508/05.05.2022, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în ședința din 30 mai 2022. 

  Ordonanța de urgență supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

reglementarea unui cadru procedural de aplicare a acordării de ajutor de stat sub 

formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul 

agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. 
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Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 07 

septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri 

pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din 

domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în forma 

adoptată de Senat. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


