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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol 

în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

 

 
 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme 

de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, 

suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

(PLx 260/2022), transmis cu adresa nr. PL-x 260 din 11 mai 2022, înregistrat sub 

nr. 4c-1/224 din 12 mai 2022.  

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2022 privind 

instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor 

din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, cu respectarea prevederilor art. 76 alineatul (2) din 

Constituția României, republicată, în şedinţa din 9 mai 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. 
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  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din 13 februarie 2023. 

                 Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unei 

scheme de ajutor de stat, în vederea compensării pierderilor cauzate de pandemia de 

COVID-19. Proiectul vizează speciile, beneficiarii, criteriile de eligibilitate, 

documentele justificative, durata schemei şi valoarea ajutorului de stat, precum şi 

regulile procedurale pentru implementarea schemei de ajutor de stat. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu 

observaţii şi propuneri, transmis cu adresa nr. 438 din 19 aprilie 2022. 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în forma adoptată 

de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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