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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 18 octombrie 2016
Nr. PLx. 395/2016
AVIZ

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

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost
sesizată, spre avizare, 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, trimis cu adresa nr. PLx. 395/2016 din 3
octombrie 2016, înregistrat în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu nr.4c‐
11/1054/2016 din 4.10.2016.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispozițiilor art. 75 alin. (1) și (3)
din Constituția României, republicată.
Senatul a adoptat inițiativa legislativă.
Inițiativa are ca obiect de reglementare modificarea art.2 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.43/2013, în vederea redimensionării economice a fermei de familie, în acord cu
practica agricolă europeană.
În şedința din data de 18 octombrie 2016, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunități au examinat actul normativ supus
avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
transmis prin adresa cu nr. 300 din data de 6.04.2016.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, în
unanimitate, să acorde aviz favorabil proiectului legislativ.
Prin obiectul de reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor
ordinare.
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