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industrie alimentară și servicii specifice  
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Către, 
                                

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Domnului Președinte Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 
Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare 

Domnului Președinte Costel Neculai DUNAVA 

 
Comisia pentru antreprenoriat și turism 

Domnului Președinte Claudiu Iulius Gavril NĂSUI 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare vă înaintăm, alăturat  Raportul preliminar 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, transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice, Comisiei pentru antreprenoriat și turism, Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgență prin adresa Biroului Permanent PLx 324/2022 din 7 iunie 2022. 

   În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
PREȘEDINTE, 

Florin-Ionuț BARBU 

  

gabriela.ciurea
Comisii
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RAPORT PRELIMINAR  
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  
(PLx.324/2022) 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru antreprenoriat și turism, 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă si 
privatizare au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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. PL-x 
324/2022 din 7 iunie 2022. 
             Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale   art. 92 alin. 
(9) pct. 1 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 şedinţa din 
30 mai 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, 
republicată. 

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil, cu observații și propuneri, cu adresa nr. 
508  din 5 mai 2022. 

     Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect 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. Având în 
vedere interesul ridicat al întreprinderilor mici şi mijlocii cu privire la măsurile de sprijin şi 
relansare economică, entităţile din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii şi industriei 
alimentare au nevoie de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru necesar pentru plata 
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datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, dar şi 
pentru achiziţionarea de echipamente, utilaje, tehnologii, iar în lipsa capitalului de lucru 
redresarea activităţii curente va fi dificil de realizat. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au examinat 
proiectul de lege sus menționat în ședințe separate. 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a examinat iniţiativa 
legislativă și documentele care o însoțesc în ședința din 4 octombrie 2022.   

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare au participat la dezbateri 12 deputaţi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din parte:  Ministerului 
Antreprenoriatului și Turismului,  domnul secretar de stat Lucian Rus, Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Mircea Valentin Carlan – director general 
adjunct, iar din partea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), domnul 
consilier Alexandru Fârtat. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, respectiv, Comisiei 
pentru antreprenoriat și turism un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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. 
         Comisia pentru antreprenoriat și turism a examinat iniţiativa legislativă și documentele 
conexe în ședința din 10 octombrie 2022.   

     La ședința comisiei deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 
         La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile 
art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Ioan Rus – secretar de stat 
în cadrul Ministerului Atreprenoriatului și Turismului, doamna Andreea Anamaria Nagar – 
secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și domnul Alexandru 
Fârtat – consilier în cadrul Agenției de Plăți și Investiții în Agricultură. 
         În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
antreprenoriat și turism au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 
și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare un raport preliminar de adoptare 
a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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. 
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
a dezbătut proiectul de lege în ședința desfășurată în data de 18 octombrie 2022. 

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare au participat în calitate de 
invitați: domnul Ioan Rus – secretar de stat în cadrul Ministerului Atreprenoriatului și 
Turismului, doamna Andreea Ana Maria Naggar – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene și doamna Larisa Hîru – șef serviciu în cadrul Agenției 
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 abțineri), să transmită Comisiei pentru antreprenoriat 
și turism, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
 
 

PREȘEDINTE, SECRETAR, 
Florin-Ionuț BARBU 

 
 
 

Constantin BÎRCĂ 

Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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