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                                                  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
                                                  Nr. 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal 
 şi a celor pentru creşterea animalelor în perioada 1998 - 2000 

( lege  ordinară ) 
  În urma examinării, în procedură de urgenţă,a  proiectului de Lege privind constituirea la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor 
pentru creşterea animalelor în perioada 1998 - 2000, în şedinţa din 27.05.1998,  propunem ca acesta să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. 
 
 
 
 

Art.1 – ( 2) Fondul se alimentează 
cu alocaţiile aprobate în Bugetul de 
stat cu această destinaţie pentru 
Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei şi se reconstituie din  

Alin. 2 al art. 1 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art.1 – ( 2) Fondul se alimentează cu 
alocaţiile aprobate în Bugetul de stat cu 
această destinaţie pentru Ministerul  

Pentru claritatea exprimării. 
 
 
 
 

0. 1. 2. 3. 
 sumele rambursate şi din dobânzi 

de către băncile comerciale, potrivit 
prezentei legi. 

Agriculturii şi Alimentaţiei şi se 
reconstituie din sumele rambursate şi din 
dobânzi plătite de băncile comerciale, 

 



 potrivit prezentei legi.” 
Deputat G. Oană – P.D.S.R. 

2. 
 
 

Art. 4 – ( 1) La sumele trase din 
Fond băncile comerciale vor plăti o 
dobândă egală cu rata scontului 
practicată de Banca Naţională a 
României. 

Alin. 1 al art. 4 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 4 – ( 1) La sumele trase din Fond 
băncile comerciale vor plăti o dobândă 
egală cu rata dobânzii practicată la 
acordarea creditelor redusă cu 8 puncte 
procentuale. “ 
Deputat G. Oană – P.D.S.R. 

Sursa de credit fiind ieftină, este 
necesară reducerea. 

3. 
 
 
 
 
 

Art. 8 – ( 3) Nivelul bonificaţiei 
prevăzute la alin. 2 este de 70 % în 
anul 1998, de 50% în anul 1999 şi 
de 30% în anul 2000, din volumul 
dobânzii datorat de împrumutat. 

Alin. 3 al art. 8 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 8 – ( 3) Nivelul bonificaţiei 
prevăzute la alin. 2 este de 70 % din 
volumul dobânzii datorat de 
împrumutat.”  
Deputat M Chiriac – U.S.D.-P.D. 

Pentru uniformizarea nivelului 
bonificaţiei. 

4. 
 
 
 
 
 
 

0. 

Art.  8 – ( 5 ) Sumele nerambursate 
de beneficiarii creditelor la 
termenele prevăzute la art. 6 din 
prezenta lege, se vor returna la 
Fond de către băncile comerciale, 
împreună cu dobânda aferentă 
ratei scontului determinată de  

1. 

Alin. 5 al art. 8 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art.  8 – ( 5 ) Sumele nerambursate de 
beneficiarii creditelor la termenele 
prevăzute la art. 6 din prezenta lege, se 
vor returna la Fond de către băncile 
comerciale, împreună cu dobânda  

2. 

Pentru corelare cu modificările 
anterioare. 
 
 
 
 
 

3. 
 Banca Naţională a României, în 

maximum 10 zile lucrătoare de la 
data termenelor scadente. 

determinată potrivit art. 4 – alin. 1 din 
prezenta lege, în maximum 10 zile 
lucrătoare de la data termenelor 

 



scadente.” 
Deputat E. Barna – U.D.M.R. 

5. Art. 8 – ( 6) La efectuarea plăţilor 
din creditele aprobate în condiţiile 
art. 2, 3 şi 4, băncile comerciale vor 
verifica destinaţia creditelor pe 
bază de documente opozabile. În 
cazul în care se constată plăţi din 
credite fără repectarea destinaţiei 
stabilite, băncile comerciale vor 
restitui la Fond, din surse proprii, 
partea de credit utilizat nelegal şi 
rata scontului. 

Alin. 6 al art. 8 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 8 – ( 6) La efectuarea plăţilor din 
creditele aprobate în condiţiile art. 2, 3 şi 
4, băncile comerciale vor verifica 
destinaţia creditelor pe bază de 
documente opozabile. În cazul în care se 
constată plăţi din credite fără repectarea 
destinaţiei stabilite, băncile comerciale 
vor restitui la Fond, din surse proprii, 
partea de credit utilizat nelegal şi rata 
dobânzii determinate potrivit art. 4 – 
alin. 1 din prezenta lege. “ 
Deputat S. Rizescu- P.N.Ţ.C.D. 

Pentru corelare cu modificările 
anterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinerea 



amendamentului 
2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 

1.  Art. 6 – Beneficiarii creditelor 
rambursează împrumuturile în 
maximum 360 de zile de la acordare, 
ratele scadente  urmând a fi convenite 
în funcţie de tehnologiile specifice, 
corelat cu termenele de valorificare a 
producţiei. 

Art. 6 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 6 – Beneficiarii creditelor 
rambursează împrumuturile în 
maximum 450 de zile, iar pentru 
taurine în maxim 730 de zile de la 
acordare, ratele scadente  urmând a 
fi convenite în funcţie de tehnologiile 
specifice, corelat cu termenele de 
valorificare a producţiei. “ 
Deputat M. Chiriac – U.S.D.-P.D. 

1. Pentru corelare perioadei de 
rambursare cu perioada ciclului de 
producţie. 
2. Sumele pentru creditare sunt 
anuale. 

 
 
p. Preşedinte,         Preşedinte, 
 
Dr. Elek Barna        Traian Decebal Remeş 
 
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar A. Păştinaru 
             A. Onete 


