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RAPORT

a^upjra Protectulţiî de lege pentru aprobarea Onfonanţeî de urgenţă a Guvemuto;l 
nr.5S/2021: pdvînd instltoirea unei scheme de ajutor de stat penfrui susţînerea 

activîfâţîr crescitorflor din sectorul bovin, în anul' 2021, în contextul crizeî 
economice generate de pandemia COVID 19 

L24S/2021

în conformitate cu prevederile artTO drrt Regulamentul Senatutui, cxr modffîcănTe 
ulterioare, Comisia pentru agricultură, industrie alîmenfarăi şi dezvoltare rurală: . prin 

adresa, 1L248/2021, a fost sesizată, în vederea dezbaterii şî elaborării raportuluî, asupra
Proţectutul de lege penbu aprobarea Ordonanţei de urgenp a Guvernului 
nir*58/2021 privind Instituirea unei scheme de ajutor de sfat pentrui susţlnereai 
actîvltăţîl crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul eriî»i 
economic» generate de pandemfa COVID 19.

Iniţiator: Guvernul Romântei

Ordonanţa de urgenţă: vizează crearea cadrului legal pentru înstifufrea unei ' 
scheme de ajutor de stat pentru susţinerea acrivţSţiî aescâtonlor din sectorul bovin, în 
contextul cri^: economioe generate de pandemia CXÎVID' 19. în acord cu normele 

europene înddente,
Comîşla: economică, Industiiî şl servîcîî a transmis aviz FAVORABIL,
Consiliul Legislativ a tran^is aviz FAVORABIL, cu observaţii şl propuneri, 
în cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente c^re, supuse votului, 

fost adoptate şl se regăsesc în Anexa face parte: integrantă; din prezentul raport
La. dezbaterea proiedului de lege a partidpat îri conformitate cu prevederile 

att,63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea Guvernului, 
domnul Căţean George Aurelian -Secretar de stat MADR.

în şedinţa dfo data de 08.072^021, membrii comisîeî au hotărât cu unanimitate 
de voturi, si adopte un raport de admitere cu amendamente admîse^

au
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ParlaiTieittul Roiinâniei 
Senat

Comisia strpyne spre cfezfcatere şt adoptare, plertului Senatului, rapoitut de 

admitere amendamente admise şl Proiectul dfe fege pentru aprobarea 

Ordonan^f de urgenţă a, Quverourui nr.58/202t privind Instituirea unei scfienre de 

afuţpr de stat pentru susţinerea aclivîtăţir crescătorilor dini sectorull boviinţ în anul 
2021, în contextul criîel economice generate de pandemîa COVin 119.

îni raport cu obiectul de reglementare, proiectul de fege fece parte dîa caitegorfa; 
teilor ordinare şi urmează a ă adoptat în conformitate ar prevederile artTS aţin. (2} dfn 

Constîtuţie-
Rotrivit prevederilor art,75 alin. (1) dîn Constituţîai României, repubircafăi şi ale 

act92 aGn. (7) din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare. Senatul este 

prima cameră sesizată.

SECRETAR,PREŞEOINTE,

Senator SCARLAVccorge/ Senator ^ebastîan

Cate*: 13 Septembrie^ nr. 1-3, sector S. BtrcurcşUt QSOTII 
twww^enatror
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Comisia pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
INr.XXIII/242/08.07.2021

Amendamente ADMISE <
la Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19
L248/2021

Motivarea
amendamehtelor

Nr. Amendamente ADMISEProiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.58/2021 privind 

instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru susţinerea activităţii crescătorilor din 

sectorul bovin, în anul 2021, în contextul 
crizei economice generate de pandemia 

COVID 19 
L248/2021

crt.

1. Art.4 Amendament al 
Comisiei pentru 
agricultură 
industrie 
alimentară şi 
dezvoltare rurală

La articolul 4 alineatul (1) lit. c) pct.i. 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:i) beneficiarul este persoană fizică 

autorizată PFA, întreprindere individuală - 
II, întreprindere familială - IF, iar 
animalele figurează în RNE la data de 31 
ianuarie 2021 pe CNP reprezentant PFA, 
II, IF;

i) beneficiarul este persoană fizică 
autorizată 
individuală 
familială
figurează în RNE, cât şi în 
exploataţie, la data de 31 ianuarie 
2021 pe CNP reprezentant PFA, II,

PFA, întreprindere 
II, întreprindere 

IF, iar animalele

IF;
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i
Amendament al 
Comisiei pentru 
agricultură, 
industrie
alimentară . şi 
dezvoltare rurală

2. La articolul 13 după alineatul (1) se 
introduce un alineat nou (1^) cu 
următorul cuprins:

(1^) Controlul schemei de ajutor 
de stat se face de către Ministerul 
Agriculturii şl Dezvoltării Rurale, 
prin agenţiile subordonate.
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