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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
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                           Bucureşti, 18.03.1998 
                          Nr. 75 /XVIII/4           

RAPORT 
asupra propunerii  legislative privind acordare  

de sprijin financiar producătorilor agricoli mici şi mijlocii 
( lege  ordinară ) 

  În urma examinării  propunerii  legislative  privind acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli mici şi 
mijlocii în şedinţele din 11.02.1998, 17.02.1998 şi 04.03.1998, propunem ca aceasta să fie supusă 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. 
 
 
 
 

Capitolul I 
Definiţii 

 

Capitolul I va fi intitulat: 
“ Dispoziţii generale “ 

 
Deputat: Gheorghe Cristea, PNŢ – CD. 
 

Cap. I  cuprinde, pe  lângă definiţii, 
prevederi referitoare la unele 
condiţii ce trebuie îndeplinite de 
producătorii agricoli pentru a 
putea beneficia de sprijin financiar. 

2. 
 

0. 

Art. 1 – ( 1 ) Sunt producători mici 
şi mijlocii, în sensul prezentei legi  

1. 

Alin. (1) - lit. a - al art.1 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 

2. 

Pentru evitarea unor eventuale 
confuzii privind cumularea  

3. 
 

 
 

persoanele fizice care, singure sau 
împreună cu familiile lor, 
îndeplinesc următoarele condiţii: 

“Art. 1 – ( 1 ) Sunt producători mici şi 
mijlocii, în sensul prezentei legi 
persoanele fizice care, singure sau 

numărului de animale propus. 
 
 



           a) au în proprietate sau deţin 
în arendă o suprafaţă de teren 
agricol de cel mult 50 ha, în 
echivalent arabil, sau cel mult 30 de 
bovine, 50 de porcine, 300 de ovine;
            
 

împreună cu familiile lor, îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
           a) au în proprietate sau deţin în 
arendă o suprafaţă de teren agricol de cel 
mult 50 ha, în echivalent arabil, sau cel 
mult 30 de bovine,ori 50 de porcine,ori 
300 de ovine;” 
Deputat: Gheorghe Cristea, PNŢ – CD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

Art. 1 – ( 1 ) 
          b) au ca ocupaţie permanentă 
şi principală cultivarea pământului 
şi creşterea animalelor şi utilizează 
muncă salariată numai cu caracter 
sezonier; 

Alin. (1)- lit. b - al art.1 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
“ b) au ca ocupaţie permanentă şi 
principală cultivarea pământului şi pot 
utiliza  muncă salariată;” 
Deputat: Nicolae Groza, independent 

Vor exista cazuri în care angajarea 
unui paznic sau a unui contabil, de 
exemplu, va fi necesară. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 2 – De prevederile prezentei 
legi pot beneficia societăţile 
agricole sau comerciale care 
îndeplinesc următoarele condiţii: 
            a) au în proprietate sau 
deţin în arendă o suprafaţă de 
teren agricol de cel mult 50 ha de 
teren agricol, în echivalent arabil, 
sau cel mult 30 de bovine, 50 de  

 

Lit.   a  a art. 2 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 2 – De prevederile prezentei legi 
pot beneficia societăţile agricole sau 
comerciale care îndeplinesc următoarele 
condiţii: 
            a) au în proprietate sau deţin în 
arendă o suprafaţă de teren agricol de cel 
mult 50 ha de teren agricol, în echivalent  

 

Pentru evitarea unor eventuale 
confuzii privind cumularea 
numărului de animale propus. 

 
 
 
 
 
 
 

0. 1. 2. 3. 
 porcine, 300 de ovine; 

 
arabil, sau cel mult 30 de bovine,ori 50 de 
porcine,ori 300 de ovine;” 
Deputat: Gheorghe Cristea, PNŢ – CD. 

 



5. Art. 4 – De prevederile prezentei 
legi beneficiază numai producătorii 
agricoli mici şi mijlocii astfel cum 
sunt definiţi în art. 1, precum şi 
societăţile agricole sau comerciale 
prevăzute în art.2.  

Se elimină. 
Deputat: Mihai Chiriac, PD - USD  

Pentru a se evita o dublă 
reglementare, având în vedere 
prevederile art. 1şi art. 2.  

6. Art. 5 – ( 1 ) În fiecare an, prin 
legea bugetului va fi stabilit un 
fond pentru acordarea de 
împrumuturi fără dobândă 
agricultorilor mici şi mijlocii. 

 

Art. 5 devine art. 4, iar alin. 1 se va 
modifica şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 4 – ( 1 ) Se constituie fondul agricol 
pentru acordarea de împrumuturi celor 
definiţi în prezenta lege, instituit anual 
prin Legea bugetului de stat.” 
Deputat: Alexandru Lăpuşan, PDSR 
Deputat: Gheorghe Cristea, PNŢ – CD. 

Prin renumerotare. 
 Trebuie nominalizat fondul care va 
constitui sursa de finanţare. 
În actualele condiţii, acordarea de 
credite fără dobândă ar necesita un 
efort bugetar suplimentar şi, 
totodată, ar facilita neimplicarea 
beneficiarilor de împrumuturi în 
utilizarea eficientă a acestora.  

7. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 5 - ( 2 ) Fondul menţionat la 
alin. ( 1 ) va fi de cel puţin 70% din 
alocaţiile bugetare pentru 
agricultură din anul respectiv. 
 
 
 
 
 

 Alin. 2 al art. 5 devine alin. 2 al art. 4, se 
va modifica şi va avea următorul cuprins:
“Art. 4 – ( 2 ) Fondul menţionat la alin. 
(1)  va fi de cel puţin 60% şi cel mult 70% 
din alocaţiile bugetare pentru agricultură 
din anul respectiv. 
Deputat: Mihai Chiriac, PD – USD 
 
 

Pentru o înţelegere clară a 
prevederilor din acest articol este 
necesară menţionarea limitelor 
procentuale. 
În acest  mod, 30% din alocaţiile 
bugetare pentru agricultură vor 
rămâne  la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei pentru 
a putea interveni în alte probleme.    

0. 1. 2. 3. 
8. Art. 5 - ( 3 ) Împrumuturile vor fi 

acordate prin intermediul uneia  
sau mai multor bănci comerciale şi 

Alin. 3 al art. 5 devine alin. 3 al art. 4, se 
va modifica şi va avea următorul cuprins:
“Art. 4 – ( 3 )  Împrumuturile vor fi 

Pentru claritatea exprimării. 
 



vor fi restituite într-o perioadă ce 
va diferi în funcţie de destinaţia lor.

acordate prin intermediul uneia  
sau mai multor bănci comerciale şi vor fi 
restituite în timp, în funcţie de destinaţia 
lor.”  
Deputat: Elek Barna, UDMR 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6 – ( 1 ) Împrumuturile de la 
buget, fără dobândă, vor fi 
acordate şi restituite după cum 
urmează: 
           a) pentru executarea 
lucrărilor agricole, cumpărarea de 
îngrăşăminte, insecticide, material 
săditor, furaje, împrumuturile vor 
fi acordate proporţional  cu 
suprafaţa de teren exploatată; 
           

Art. 6 devine art. 5, iar alin. 1 – lit. a  se 
va modifica şi va avea următorul cuprins: 
“ Art. 5 – ( 1 ) Împrumuturile de la buget,  
vor fi acordate şi restituite după cum 
urmează: 
           a) pentru executarea lucrărilor 
agricole, cumpărarea de îngrăşăminte, 
pesticide, material săditor, furaje, 
împrumuturile vor fi acordate 
proporţional  cu suprafaţa de teren 
exploatată, specia şi numărul animalelor 
deţinute.” 
Deputat: Alexandru Lăpuşan, PDSR 

 Prin renumerotare. 
 Pentru a lărgi spectrul 
substanţelor  chimice  folosite în 
protecţia plantelor şi combaterea 
buruienilor. 
Imprumuturile acordate pentru 
cumpărarea de furaje trebuie 
corelate cu numărul şi speciile 
animalelor deţinute. 
 
 
 

10. 
 
 

 
 

 

Art. 6 – ( 1)  
             b) pentru cumpărarea de 
animale de rasă destinate 
producţiei, vor fi acordate 
împrumuturi celor care doresc să  

 

Alin. 1 – lit. b - al art. 6 devine alin 1 – lit. 
b al art. 5, se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 5 – ( 1 ) 
           b) pentru cumpărarea de animale 

 

Prin renumerotare. 
 Pentru a nu se crea impresia că 
numărul de animale este cumulativ. 
 
 

 
0. 1. 2. 3. 

 cumpere cel puţin 5 bovine, 10 
porcine sau 50 ovine; 

de rasă destinate producţiei, vor fi 
acordate împrumuturi celor care doresc 
să cumpere cel puţin 5 bovine, ori 10 

 



porcine, ori  50 ovine;” 
Deputat: Gheorghe Cristea, PNŢ – CD 

11. Art. 6 – ( 1 ) 
              c) pentru cumpărarea de 
maşini, utilaje şi instalaţii agricole, 
vor fi acordate împrumuturi de la 
buget numai celor care au în 
proprietate sau deţin în arendă o 
suprafaţă de teren de cel puţin 10 
ha şi de cel mult 50 ha, conform 
art. 1 şi 2; 
 
 

Alin. 1 – lit. c al art. 6 devine alin 1 – lit. c 
al art. 5, se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 5 – ( 1 ) 
 c) pentru cumpărarea de maşini, utilaje 
şi instalaţii agricole, vor fi acordate 
împrumuturi de la buget numai celor 
care au în proprietate sau deţin în arendă 
o suprafaţă de teren de cel puţin 5 ha şi 
de cel mult 50 ha, conform art. 1 şi 2; “ 
Deputat: Aurelian Paul Alecu, PNŢ – CD.
Deputat: Mihai Chiriac, PD - USD 

Prin renumerotare. 
Prin modificarea limitei inferioare 
la 5 ha, lărgim aria de accesibilitate 
la împrumuturile acordate pentru 
cumpărarea maşinilor şi utilajelor 
agricole. 
 
 
 
 
 
 

  12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0. 

Art. 6 - (2) Împrumuturile 
prevăzute la lit. a – se vor acorda 
pentru o perioadă de cel mult un 
an, cele prevăzute la lit. b – pentru 
o perioadă de cel mult 3 ani, cele 
prevăzute la lit. c – pentru o 
perioadă de cel mult 5 ani, iar cele 
prevăzute la lit. d – pentru cel mult 
10 ani. 
 

1. 

Alin. 2 al  art. 6 devine alin. 2 al art. 5 se va 
modifica şi va avea următorul cuprins: 
Art. 5 – (2) “Împrumuturile din Fondul 
Agricol prevăzute la alin. precedent se 
acordă şi se  rambursează în următoarele 
condiţii: 
     - împrumuturile prevăzute la lit. a se 
acordă pentru o perioadă de cel mult un an şi 
o dobândă de 50% din dobânda băncii; 

      - împrumuturile prevăzute la lit. b se  
 

2. 

Acceptând ideea acordării 
împrumuturilor cu un nivel 
rezonabil de dobândă, la acest 
alineat este necesară menţionarea 
procentelor de dobândă percepută 
pentru  fiecare categorie de 
împrumut. 

 
 
 

3. 
  acordă pentru o perioadă de cel mult 3 

 ani şi o dobândă de 40% din dobânda 
băncii; 
       - împrumuturile prevăzute la lit. c se 

 



acordă pentru o perioadă de cel mult 5 ani şi 
o dobândă de 30% din dobânda băncii; 
- împrumuturile prevăzute la lit. d se 
acordă pentru o perioadă de cel mult 10 ani 
şi o dobândă de 20% din dobânda băncii.” 
Deputat: Gheorghe Cristea, PNŢ – CD. 
Deputat: Alexandru Lăpuşan, PDSR 

13. Art. 6 – ( 3 )  Fondul destinat 
cumpărătorilor de teren va fi 
stabilit în fiecare an de guvern în 
funcţie de totalul sumelor 
disponibile. 

Alin. 3 al art.6 devine alin. 3 al art. 5, se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
“ Art. 5 – ( 3 )  Fondul destinat 
cumpărătorilor de teren va fi stabilit în 
fiecare an de guvern în funcţie de totalul 
sumelor disponibile, dar nu va depăşi 
20% din fondul total constituit conform 
acestei legi.” 
Deputat: Nicolae Groza, independent 

Prin renumerotare. 
Trebuie evitată situaţia îndreptării 
cererilor de împrumut numai 
pentru cumpărarea de  teren 
agricol. 

14. Art. 7 – Un producător agricol nu 
poate beneficia, concomitent, de 
mai mult de un credit bugetar  
acordat în condiţiile prezentei legi, 
cu excepţia cazului în care unul 
dintre credite face parte dintre cele 
prevăzute la art. 6 lit. a.  

Art. 7 devine art. 6:  
“ Art. 6 – Un producător agricol nu poate 
beneficia, concomitent, de mai mult de un 
credit bugetar acordat în condiţiile 
prezentei legi, cu excepţia cazului în care 
unul dintre credite face parte dintre cele  
prevăzute la art. 6 lit. a.” 
 

Prin renumerotare. 
 

0. 1. 2. 3. 
15. Art. 8 – Pe măsura restituirii lor, 

sumele împrumutate vor fi depuse 
de bănci în aceleaşi conturi de 
disponibilităţi, pentru a constitui 

Art. 8 devine art. 7 şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 7 – Pe măsura restituirii lor, 
sumele împrumutate vor fi depuse de 

În accepţiune bancară, “cont de 
disponibilităţi” are altă funcţie 
decât cea prevăzută în textul art. 8. 



obiectul unor noi împrumuturi. bănci în aceleaşi conturi speciale pentru 
acordarea de împrumuturi bugetare.” 
Deputat: Gheorghe Cristea, PNŢ – CD. 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 9 – ( 1 ) Băncile prin care vor fi 
acordate împrumuturile bugetare 
vor fi împuternicite de Ministerul 
Finanţelor să încheie contractele de 
împrumut, de garantare a 
restituirii  împrumuturilor, precum 
şi să urmărească utilizarea 
creditelor şi, dacă este cazul, să 
execute silit restituirea lor. 
 

Art. 9 devine art. 8, iar alin. 1 se va modifica 
şi va avea următorul cuprins: 
 “ Art. 8 – ( 1 ) Băncile prin care vor fi 
acordate împrumuturile bugetare vor fi 
împuternicite de Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei să încheie contractele de 
împrumut, de garantare a restituirii  
împrumuturilor, precum şi şă urmărească 
utilizarea creditelor şi, dacă este cazul, să 
ceară executarea silită pentru restituirea 
lor.” 
Deputat:Gheorghe Cristea , PNŢ – CD. 

Prin renumerotare. 
Deoarece sumele acordate de la 
bugetul de stat pentru sprijinirea 
agriculturii se prevăd în bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei. 
Pentru o exprimare juridică 
corectă. 
 
 

17. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 9 – ( 2 ) Pentru desfăşurarea 
tuturor acestor activităţi, băncile 
comerciale vor percepe un comision 
de 3%, care va fi plătit de cei 
împrumutaţi, prin deducere din 
sumele împrumutate.   
 

Alin. 2 al art. 9 devine alin. 2 al art. 8, se 
va modifica şi va avea următorul cuprins:
          “Art. 8 -  ( 2 ) Pentru desfăşurarea 
tuturor acestor activităţi, băncile 
comerciale vor percepe un comision de 
maxim 2%, care va fi plătit de cei 
împrumutaţi, prin deducere din sumele 
împrumutate. “  
Deputat: Mihai Nicolescu, PDSR 

Prin renumerotare. 
Deoarece în relaţiile cu alte firme 
de imputuri pentru agricultură 
producătorii agricoli nu plătesc un 
comision mai mare de 2%. 
 

 
 
 

0. 1. 2. 3. 
18. 

 
 
 

Art. 10 – Băncile comerciale vor fi 
selectate pentru a acorda  
împrumuturile pe baza unei 
metodologii elaborate de Ministerul 

Art. 10 devine art. 9 şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 9 – Băncile comerciale vor fi 
selectate pentru a acorda împrumuturile 

Prin renumerotare. 
Deoarece sumele acordate de la 
bugetul de stat pentru sprijinirea 
agriculturii se prevăd în bugetul 



 
 

 

Finanţelor. pe baza unei metodologii elaborate de 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei “ 
Deputat: Elek Barna,UDMR 

Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei. 
 

 
19. 

Art. 11 – Băncile comerciale vor 
putea acorda producătorilor 
agricoli mici şi mijlocii 
împrumuturi cu dobândă 
bonificată, stabilită anual prin 
hotărârea guvernului. 

Art. 11 devine art. 10 : 
“ Art. 10 – Băncile comerciale vor putea 
acorda producătorilor agricoli mici şi 
mijlocii împrumuturi cu dobândă 
bonificată, stabilită anual prin hotărârea 
guvernului.” 

Prin renumerotare. 

20. Art. 12 – Diferenţa dintre dobânda 
bonificată şi dobânda pieţei se va 
acoperi prin subvenţii stabilite 
anual prin legea bugetului. 

Art. 12 devine art. 11 şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 11 – Pentru împrumuturile 
prevăzute la art. 10, diferenţa dintre 
dobânda bonificată şi dobânda băncii se 
va acoperi prin subvenţii stabilite anual 
prin legea bugetului de stat.” 
Deputat: Gheorghe Cristea, PNŢ – CD. 

Prin renumerotare. 
Societăţile bancare practică 
dobânda proprie,  nu dobânda 
pieţii. 

21. Art. 13 – ( 1 ) Împrumuturile se vor 
putea acorda în condiţiile şi pentru 
destinaţiile prevăzute la art. 6. 
                 ( 2 ) Pentru a obţine un 
astfel de credit, producătorul 
agricol va trebui să facă dovada că  

Art. 13 devine art. 12, iar alin. 2 se va 
modifica şi va avea următorul cuprins: 
 “Art. 12 – ( 1 ) Împrumuturile se vor 
putea acorda în condiţiile şi pentru 
destinaţiile prevăzute la art. 5. 
                 ( 2 ) Pentru a obţine un credit  

Prin renumerotare. 
Pentru acurateţea juridică a 
expresiei. 

0. 1. 2. 3. 
 participă la realizarea scopului în 

vederea căruia cere împrumutul cu 
cel puţin 15% mijloace proprii. 

cu dobândă bonificată, producătorul 
agricol va trebui să facă dovada că 
participă la realizarea scopului în 
vederea căruia cere împrumutul cu 

 



resurse proprii în proporţie de cel puţin 
15%.” 
Deputat: Elek Barna, UDMR 

22. Capitolul VI 
Garanţii 

 

Capitolul VI devine Capitolul IV: 
“ Capitolul IV 

Garanţii “ 

Numerotarea corectă a capitolelor. 

23. Art. 14 – ( 1 ) Restituirea 
împrumuturilor acordate potrivit 
art. 6 şi 11 va fi garantată conform  
prezentei legi. 
            ( 2 ) În cazul în care 
prezenta lege nu conţine prevederi 
speciale, se vor aplica dispoziţiile 
Codului civil sau, după caz, ale 
Codului comercial referitoare la 
garantarea obligaţiilor.  

Art. 14 devine art. 13: 
 “Art. 13 – ( 1 ) Restituirea 
împrumuturilor acordate potrivit art. 6 şi 
11 va fi garantată conform  
prezentei legi. 
            ( 2 ) În cazul în care prezenta lege 
nu conţine prevederi speciale, se vor 
aplica dispoziţiile Codului civil sau, după 
caz, ale Codului comercial referitoare la 
garantarea obligaţiilor.” 

Prin renumerotare. 

24. Art. 15 – Împrumuturile acordate 
pentru cumpărarea de teren agricol 
vor fi garantate prin constituirea 
de privilegii sau ipoteci în condiţiile 
Codului civil. 

Art. 15 devine art. 14: 
“ Art. 14 – Împrumuturile acordate 
pentru cumpărarea de teren agricol vor fi 
garantate prin constituirea de privilegii 
sau ipoteci în condiţiile Codului civil.” 

Prin renumerotare. 

25. 
 

0. 

Art. 16 – Împrumuturile pentru 
cumpărarea de maşini, utilaje şi  

1. 

Art. 16 devine art. 15 şi va avea 
următorul cuprins: 

2. 

Prin renumerotare. 
Pentru corelarea cu prevederile art.  

3. 
 instalaţii agricole vor fi garantate 

după cum urmează: 
             a) prin ipoteci constituite 
asupra bunurilor împrumutatului 

“ Art. 15 – Împrumuturile pentru 
cumpărarea de maşini, utilaje şi instalaţii 
agricole, animale vor fi garantate după 
cum urmează: 

6, alin 1, lit. b. 



potrivit Codului civil şi/ sau 
             b) prin constituirea unui gaj 
fără deposedare asupra bunurilor 
mobile cumpărate sau asupra unor 
astfel de bunuri existente deja în 
patrimoniul împrumutatului. 

             a) prin ipoteci constituite asupra 
bunurilor împrumutatului potrivit 
Codului civil şi/ sau 
             b) prin constituirea unui gaj fără 
deposedare asupra bunurilor mobile 
cumpărate sau asupra unor astfel de 
bunuri existente deja în patrimoniul 
împrumutatului.” 
Deputat: Mihai Nicolescu, PDSR 

26. 
 
 
 

 

Art. 17 – Ipotecile la care se referă 
art.15 şi 16 lit. a vor putea fi 
constituite şi de alte persoane decât 
împrumutatul. 

Art. 17 devine art. 16 şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 16 – Ipotecile la care se referă art. 
14 şi 15 lit. a vor putea fi constituite şi de 
alte persoane decât împrumutatul.” 
 

Prin renumerotare. 

27. 
 
 

 
 
 
 
 

0. 

Art. 18 – Împrumuturile pentru 
cumpărarea de îngrăşăminte, 
ierbicide, insecticide, seminţe, 
material săditor, furaje, precum şi 
de orice alte asemenea bunuri 
necesare exploatării agricole vor fi 
garantate numai în următoarele  

 
1. 

Art. 18 devine art. 17 şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 17 – Împrumuturile pentru 
executarea lucrărilor agricole, 
cumpărarea de îngrăşăminte, pesticide, 
seminţe, material săditor, furaje, precum 
şi de orice alte asemenea bunuri necesare 

 
2. 

Prin renumerotare. 
Pentru corelarea cu prevederile art. 
5, alin. 1, lit.a.  
 
 
 
 

 
3. 

 modalităţi: 
              a) prin costituirea unui gaj 
în condiţiile art. 16 lit. b şi/sau 
             b) prin constituirea unui gaj 

 exploatării agricole vor fi garantate 
numai în următoarele modalităţi: 
             a) prin costituirea unui gaj în 
condiţiile art. 15  lit. b şi/sau 

 



fără deposedare asupra recoltelor 
debitorului. 

             b) prin constituirea unui gaj fără 
deposedare asupra recoltelor 
debitorului.” 
Deputat: Mihai Nicolescu, PDSR 

28. Art. 19 – ( 1 ) Gajul se va constitui 
prin act scris, şi se va depune în 
termen de cinci zile la mapa de 
amanet prevăzută de Codul de 
procedură civilă; în acelaşi termen 
se va înscrie într-un registru special 
constituit în acest scop la primăria 
localităţii unde se vor afla bunurile 
gajate. 
 
 

Art. 19 devine art. 18, iar alin. 1 al art. 19 
va avea următorul cuprins: 
“ Art. 18 – ( 1 ) Gajul se va constitui prin 
act scris, care va fi depus în termen de 
cinci zile la mapa de amanet prevăzută de 
Codul de procedură civilă; în acelaşi 
termen, gajul  se va înscrie într-un 
registru special deschis şi tinut în acest 
scop la primăria localităţii unde se vor 
afla bunurile gajate.” 
Deputat: Gheorghe Cristea, PNŢ – CD. 

Prin renumerotare. 
Se reformulează pentru un plus de 
rigoare juridică. 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 19 – ( 2 ) În privinţa terţilor, 
drepturile creditorului gajist nu se 
vor naşte decât în momentul 
îndeplinirii formalităţilor de  
publicitate prevăzute de alineatul 
precedent.  

 
 

Alin. 2 al art. 19 va deveni alin 2 al art. 
18, se  va modifica  şi va avea următorul 
cuprins: 
        “ ( 2 ) Drepturile creditorului gajist 
sunt opozabile terţilor din momentul 
îndeplinirii formalităţilor de publicitate  
prevăzute la alin. 1. “  
Deputat: Gheorghe Cristea, PNŢ – CD. 

Prin renumerotare. 
Se reformulează pentru un plus de 
rigoare juridică. 

 
 
 
 

 
0. 1. 2. 3. 

30. 
 
 

Art. 20 – Contractul de credit 
încheiat în condiţiile prezentei legi 
constituie titlu executoriu. 

Art. 20 devine art. 19: 
“Art. 19 – Contractul de credit încheiat  
în condiţiile prezentei legi constituie titlu 
executoriu.” 

Prin renumerotare. 



31. Art. 21 – Banca va avea dreptul să 
verifice respectarea scopului 
pentru care creditul a fost acordat; 
dacă sumele obţinute cu acest titlu 
au fost utilizate în alte scopuri, ele 
vor trebui restituite imediat şi 
integral, iar până la momentul 
restituirii efective dobânda 
datorată de către împrumutat va fi 
dobânda curentă a băncii 
respective. 

Art. 21 devine art. 20:  
“Art. 20 – Banca va avea dreptul să 
verifice respectarea scopului pentru care 
creditul a fost acordat; dacă sumele 
obţinute cu acest titlu au fost utilizate în 
alte scopuri, ele vor trebui restituite 
imediat şi  integral, iar până la momentul 
restituirii efective dobânda datorată de 
către împrumutat va fi dobânda curentă 
a băncii respective.”  

Prin renumerotare. 

32. Art. 22 – ( 1 ) În cazul prevăzut în 
articolul precedent, dacă debitorul 
nu restituie de îndată suma 
datorată, precum şi în situaţia în 
care nu plăteşte trei rate din 
împrumutul acordat, creditorul 
poate proceda la executarea silită. 
  

Art. 22 devine art. 21 şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 21 – ( 1 ) În cazul prevăzut în 
articolul precedent, dacă debitorul nu 
restituie de îndată suma datorată, 
precum şi în situaţia în care nu plăteşte 
trei rate din creditul acordat, creditorul 
poate proceda la executarea silită.” 
Deputat: Elek Barna, UDMR 

Prin renumerotare. 
?? 

33. Art. 23 – Fapta debitorului de a Art. 23 devine art. 22: 
 

Prin renumerotare. 
 
 

0. 1. 2. 3. 
 vinde, fără acordul creditorului, 

bunurile gajate constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la o lună la un an. 

“ Art. 22 – Fapta debitorului de a vinde, 
fără acordul creditorului, bunurile gajate 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la o lună la un an.” 

 



34. Art. 24 – În termen de 30 de zile de 
la publicarea prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Ministerul Finanţelor va elabora şi 
publica metodologia prevăzută la 
art. 10. 

Art. 24 devine art. 23, iar alin. 1  va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 23 –  ( 1 ) În termen de 30 de zile de 
la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei va elabora şi 
publica metodologia prevăzută la art. 9.” 
Deputat: Alexandru Lăpuşan, PDSR 

Prin renumerotare. 
Pentru corelare cu modificările 
aduse  la art. 9. 

35.  Art. 23 se completează cu un nou alineat, 
alin. 2, cu următorul cuprins: 
“  ( 2 ) În termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei va elabora 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi.”  
Deputat: Iohan Peter Babiaş, Minorităţi 

Pentru a stabili cu claritate 
condiţiile de acordare a creditelor, 
precum şi instituţiile statului 
implicate alături de bănci în 
verificarea respectării destinaţiilor 
împrumuturilor respective. 

36. Art. 25 – Prezenta lege intră în 
vigoare în termen de 60 de zile de la 
publicarea ei în Monitorul Oficial 
al României. 

Art. 25 devine art. 24:  
 “ Art. 24 – Prezenta lege intră în vigoare 
în termen de 60 de zile de la publicarea ei 
în Monitorul Oficial al României.” 

Prin renumerotare. 

 
 
 Î n  c u r s u l  d e z b a t e r i l o r  d i n  c a d r u l  ş e d i n ţ e l o r ,  u r m ă t o a r e l e  a m e n d a m e n t e  
n u  a u  f o s t  a c c e p t a t e :  

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinerea 

amendamentului 



2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 

0. 1. 2. 3. 
1. Art. 1 – ( 1 ) Sunt producători mici 

şi mijlocii, în sensul prezentei legi 
persoanele fizice care, singure sau 
împreună cu familiile lor, 
îndeplinesc următoarele condiţii: 
           a) au în proprietate sau deţin 
în arendă o suprafaţă de teren 
agricol de cel mult 50 ha, în 
echivalent arabil, sau cel mult 30 de 
bovine, 50 de porcine, 300 de ovine;
 

Alin. 1 – lit. a – al art. 1 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
 “ Art. 1 – ( 1 ) Sunt producători mici şi 
mijlocii, în sensul prezentei legi 
persoanele fizice care, singure sau 
împreună cu familiile lor, îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
          a) au în proprietate teren agricol 
conform art. 9 alin 1 din legea 169/1997, 
sau deţin în arendă cel mult 200 ha de 
teren în echivalent arabil sau cel mult 25 
de vaci de lapte, 50 bovine la îngrăşat, 25 
scroafe de carne, 5oo porci la îngrăşat, 
300 ovine matcă, 500 ovine de carne, 500 
găini outoare, 5000 pui carne pe serie. “ 
Deputat: Pereş Alexandru, PD - USD     
 

1. Pentru corelarea acestei 
propuneri legislative cu Legea nr. 
169/1997 şi cu Legea privind 
circulaţia juridică a terenurilor. 
Numărul de animale propus este 
eficient în cazul unei exploataţii 
mari. 
2. În urma aplicării Legii nr. 
169/1997 nu se vor reconstitui 
suprafeţe de teren , ci doar se va 
calcula balanţa fondului funciar în 
vederea acestor reconstituiri. 
   La elaborarea propunerii 
legislative s-au avut în vedere 
studiile despre fermele model din 
ţările Uniunii Europene. 
    Adresabilitatea legii  este pentru 
gospodăria individuală din 
România, şi nu pentru fermele deja  

0. 1. 2. 3. 
   specializate. 

2. Art. 1 – ( 1 ) 
            a) au în proprietate sau 
deţin în arendă o suprafaţă de 
teren agricol de cel mult 50 ha, în 

Alin. 1 – lit. a – al art. 1 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
       “ a) au în proprietate sau deţin în 
arendă o suprafaţă de teren agricol de cel 

1. Pentru a specifica clar categoria 
de animale ce poate să o deţină un 
producător agricol care doreşte 
acces la credit. 



echivalent arabil, sau cel mult 30 de 
bovine, 50 de porcine, 300 de ovine;
 

mult 50 ha, în echivalent arabil, ori cel 
mult 30 de bovine,ori 50 de porcine,ori 
300 de ovine , animale matcă sau de 
comercializare. “ 
Deputat: Nicolae Groza, independent 

2. Ideea este de a sprijini cât mai 
mulţi proprietari, iar prin 
introducerea noţiunii de “matcă” se 
limitează accesul la credit. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0. 

Art. 1 – ( 1 ) 
        a) au în proprietate sau deţin 
în arendă o suprafaţă de teren 
agricol de cel mult 50 ha, în 
echivalent arabil, sau cel mult 30 de 
bovine, 50 de porcine, 300 de ovine;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             1.                                

Alin. 1 – lit. a – al art. 1 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
        “a) au în proprietate sau deţin în 
arendă o suprafaţă de teren agricol de cel 
mult 200 ha, în echivalent arabil, sau/şi 
cel mult 50 bovine, 150 porcine, 400 oi, 
100 găini sau/şi 10.000 pui broiler.” 
 Deputat: Alexandru Lăpuşan, PDSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

1. Pentru corelare cu Legea privind 
circulaţia juridică a terenurilor. 
Prin mărirea numărului de animale 
se urmăreşte sprijinirea unei zone 
mai mari de producători agricoli. 
2. Legea îşi propune sprijinirea 
unei anumite categorii, cea a 
producătorilor agricoli mici şi 
mijlocii, iar numărul de animale 
propus a fost gândit în acest sens. 
Mărirea numărului de animale 
presupune mărirea costurilor de 
producţie, iar prin lege se 
urmăreşte minimalizarea 
cheltuielilor. 
   Totodată, trebuie avut în vedere 
că fondul bugetar alocat va fi  

3. 
   limitat, iar pentru ca legea să aibă 

aplicabilitate trebuie să existe 
acoperire financiară. 

4. Art. 1 – ( 1 ) 
        a) au în proprietate sau deţin 

Alin. 1 – lit. a – al art. 1 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 

1. Trebuie făcută corelarea cu 
Legea privind circulaţia juridică a 



în arendă o suprafaţă de teren 
agricol de cel mult 50 ha, în 
echivalent arabil, sau cel mult 30 de 
bovine, 50 de porcine, 300 de ovine;
 

           “ a) au în proprietate sau deţin în 
arendă o suprafaţă de teren agricol de cel 
mult 200 ha, în echivalent arabil, sau cel 
mult 30 de bovine, 50 de porcine, 300 de 
ovine;” 
Deputat: Mihai Chiriac, PD – USD 

terenurilor prin care se pot 
cumpăra până la 200 ha. 
2. Prezenta lege a fost gândită în 
vederea acordării de sprijin 
financiar unei anumite categorii de 
producători agricoli. 

5.  Art. 1 – ( 1 ) 
       b) au ca ocupaţie permanentă 
şi principală cultivarea pământului 
şi creşterea animalelor şi utilizează 
muncă salariată numai cu caracter 
sezonier; 
 

Lit.  b a alin. 1, art. 1, să fie eliminată. 
Deputat:Mihai Chiriac, PD – USD  

1. Legea nu trebuie să fie 
restrictivă, ci să dea posibilitatea 
oricărei persoane care doreşte să 
facă agricultură, să o facă.  
2. Legea se adresează celor care se 
ocupă şi obţin venituri numai din 
agricultură. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 

Art. 2 – De prevederile prezentei 
legi pot beneficia societăţile 
agricole sau comerciale care 
îndeplinesc următoarele condiţii: 
            a) au în proprietate sau 
deţin în arendă o suprafaţă de 
teren agricol de cel mult 50 ha de 
teren agricol, în echivalent arabil, 
sau cel mult 30 de bovine, 50 de  

1. 

Lit.   a  a art. 2 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
          “ a) au în proprietate sau deţin în 
arendă o suprafaţă de teren agricol de cel 
mult 50 ha de teren agricol, în echivalent 
arabil, sau cel mult 50 de bovine, 200 de 
porcine, 500 de ovine, sau 15000 pui 
broiler.” 
Deputat: Valeriu Gheorghe, PNL  

2. 

1. Sprijinirea cât mai multor 
producători agricoli. 
2. Pentru creşterea unui  număr 
mai mare de animale sunt necesare 
investiţii, iar resursele financiare 
vor fi limitate. 
 
 
 

3. 
 porcine, 300 de ovine;   

7. Art. 2 – De prevederile prezentei 
legi pot beneficia societăţile 
agricole sau comerciale care 
îndeplinesc următoarele condiţii: 

Lit. a  a art. 2 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
         “ a) au în proprietate sau deţin în 
arendă o suprafaţă de teren agricol de cel 

1. Pentru corelare cu Legea privind 
circulaţia juridică a terenurilor şi 
lărgirea ariei de accesibilitate la 
creditele prevăzute în lege. 



            a) au în proprietate sau 
deţin în arendă o suprafaţă de 
teren agricol de cel mult 50 ha de 
teren agricol, în echivalent arabil, 
sau cel mult 30 de bovine, 50 de 
porcine, 300 de ovine; 
 

mult 200 ha, în echivalent arabil, sau cel 
mult 50 vaci de lapte sau 100 bovine la 
îngrăşat, 50 scroafe, 1000 porci la 
îngrăşat, 500 ovine matcă, 1000 ovine de 
carne, 10000 găini outoare, 150000 pui 
carne pe serie. “ 
Deputat: Alexandru Pereş, PD – USD 
 

2. Legea îşi propune sprijinirea 
unei anumite categorii, cea a 
producătorilor agricoli mici şi 
mijlocii, iar numărul de animale 
propus a fost gândit în acest sens. 

8. Art. 2 -  
           b) au ca obiect de activitate 
numai cultivarea pământului, 
creşterea animalelor, prelucrarea 
produselor astfel obţinute şi 
comercializarea lor şi utilizează 
munca salariată numai cu caracter 
sezonier. 

Lit.  b  a art. 2 să fie eliminată. 
Deputat: Mihai Chiriac, PD – USD 

1. Pentru a nu îngrădi utilizarea 
muncii salariate permanente. 
2. A fost acceptat un amendament 
privind posibilitatea utilizării 
muncii salariate permanente. 

9. 
 
 
 
 
 

0. 

Art. 2 -  
           b) au ca obiect de activitate 
numai cultivarea pământului, 
creşterea animalelor, prelucrarea 
produselor astfel obţinute şi 
comercializarea lor şi utilizează  

1. 

Lit.  b  a art. 2 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
          “ b) au ca obiect de activitate 
cultivarea pământului, creşterea 
animalelor, prelucrarea produselor astfel 
obţinute, precum şi comerţ cu produse  

2. 

1. Pentru a permite societăţilor 
agricole comercializarea de 
imputuri pentru agricultori. 
2. Sprijinul financiar ce va fi 
acordat prin această lege este 
gândit a fi destinat nu  

3. 
 munca salariată numai cu caracter 

sezonier. 
necesare producătorilor agricoli, volum 
care să nu depăşească 25% din valoarea 
producţiei proprii. “ 
Deputat: Mihai Chiriac, PD – USD 

comercializării de imputuri, ci 
pentru obţinerea de producţii 
performante. 

10. Art. 2 -  Lit.  b  a art. 2 se va modifica şi va avea 1. O societate comercială poate 



           b) au ca obiect de activitate 
numai cultivarea pământului, 
creşterea animalelor, prelucrarea 
produselor astfel obţinute şi 
comercializarea lor şi utilizează 
munca salariată numai cu caracter 
sezonier. 

următorul cuprins: 
“ b) au ca obiect de activitate numai 
cultivarea pământului, creşterea 
animalelor, prelucrarea produselor astfel 
obţinute şi comercializarea lor.” 
Deputat: Iuliu Păcurariu, PD - USD 

avea personal angajat. În 
consecinţă restul textului se 
elimină. 
2. A fost acceptat amendamentul 
domnului deputat N. Groza privind 
posibilitatea utilizării muncii 
salariate permanente. 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 

Art. 2 – De prevederile prezentei 
legi pot beneficia societăţile 
agricole sau comerciale care 
îndeplinesc următoarele condiţii: 
            a) au în proprietate sau 
deţin în arendă o suprafaţă de 
teren agricol de cel mult 50 ha de 
teren agricol, în echivalent arabil, 
sau cel mult 30 de bovine, 50 de 
porcine, 300 de ovine; 
            b) au ca obiect de activitate 
numai cultivarea pământului, 
creşterea animalelor, prelucrarea 
produselor astfel obţinute şi 
comercializarea lor şi utilizează  

1. 

Art. 2 se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 
“ Art. 2 – ( 1 ) De prevederile prezentei 
legi pot beneficia şi societăţile agricole 
sau comerciale , asociaţiile agricole care 
deţin în proprietate sau arendă o 
suprafaţă de cel mult 200 ha, echivalent 
arabil sau/şi cel mult 50  bovine, 150 
porcine, 400 ovine, 1000 găini/ an outoare 
sau 10000 pui broiler/an. 
            ( 2 ) În condiţiile prevăzute la alin. 
1 beneficiază şi tinerii până la 35 de ani 
cu pregătire de profil şi specialiştii din 
agricultură în vederea înfiinţării de 
exploataţii agricole. 

2. 

1. Prin amendamentul propus se 
urmăreşte lărgirea ariei celor care 
doresc să aibă acces la credit. 
2. În economia acestei legi, prin 
societăţi agricole se înţeleg 
asocierile micilor proprietari 
pentru a putea avea acces la credit. 
   Prevederile legii nu îngrădesc 
accesul la credite a tinerilor şi a 
specialiştilor care au ca ocupaţie de 
bază agricultura.   
 
 
 
 

3. 
 munca salariată numai cu caracter 

sezonier. 
( 3 ) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2, alin. 1 
şi alin. 2 vor avea ca obiect de activitate 
numai cultivarea pământului, creşterea 
animalelor, prelucrarea produselor astfel 
obţinute şi comercializarea lor şi 

 



utilizează munca salariată numai cu 
caracter sezonier.” 
Deputat: Mihai Nicolescu, PDSR 
 

12. Art. 3 – Pentru a fi îndeplinită 
condiţia prevăzută prevăzută la 
art. 1 lit. a şi art. 2 lit. a, limita de 
50 ha nu trebuie depăşită, 
indiferent dacă terenul este parţial 
stăpânit cu titlu de proprietar şi 
parţial este deţinut cu titlu de 
arendaş. 

Art. 3 se elimină. 
Deputat: Mihai Nicolescu, PDSR 
Deputat: Mihai Chiriac, PD - USD 

1. Textul este superfluu. 
2. Pentru o înţelegere clară a  
textelor de lege. 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 

Art. 5 – ( 1 ) În fiecare an, prin 
legea bugetului va fi stabilit un 
fond pentru acordarea de 
împrumuturi fără dobândă 
agricultorilor mici şi mijlocii. 
 
 
 
 
 

1. 

Alin. 1 al art. 5 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
 “ Art. 5 – ( 1 ) În fiecare an, prin legea 
bugetului va fi stabilit un fond pentru 
acordarea de împrumuturi fără dobândă 
producătorilor agricoli  mici şi mijlocii, 
precum şi societăţilor agricole sau 
comerciale prevăzute la art. 2.” 
Deputat: Alexandru Pereş, PD – USD 
 

2. 

1. Pentru corelare cu art. 2. 
2. În economia acestei legi, prin 
 societăţi agricole se înţeleg 
asocierea micilor producători 
agricoli pentru a putea avea acces 
la credit. 
 
 
 
 

3. 
14. 

 
 
 
 

Art. 6 – Împrumuturile de la buget, 
fără dobândă, vor fi acordate şi 
restituite după cum urmează: 
           a) pentru executarea 
lucrărilor agricole, cumpărarea de 

Alin. 1 – lit. a -  al art. 6 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
 “ Art. 6 – Împrumuturile de la buget, 
fără dobândă, vor fi acordate şi restituite 
după cum urmează: 

1. Împrumuturile vor fi acordate 
diferenţiat pe tipul de cultură şi nu 
proporţional cu suprafaţa ceea ce 
ar duce la eliminarea culturilor 
intensive: legumicultură, sere, 



 
 
 
 
 

 
 
 

îngrăşăminte, insecticide, seminţe, 
material săditor, furaje, 
împrumuturile vor fi acordate 
proporţional  cu suprafaţa de teren 
exploatată; 
 
 
 
 

a) pentru executarea lucrărilor agricole, 
cumpărarea de îngrăşăminte, insecticide, 
seminţe,  material săditor.” 
Deputat: Iuliu Păcurariu, PD - USD 
   
 
 
 

ciupercării, etc. În consecinţă restul 
textului se elimină.  
2. Textul nu îngrădeşte acordarea 
de împrumuturi pentru imputuri 
necesare unor  culturi intensive. 
     În documentaţia ce se înaintează 
băncii pentru acordarea  
împrumutului există devizul în care 
trebuie specificat şi tipul de cultură. 

15. Art. 6 – ( 1 )  
          b) pentru cumpărarea de 
animale de rasă destinate 
producţiei, vor fi acordate 
împrumuturi celor care doresc să 
cumpere cel puţin 5 bovine, 10 
porcine sau 50 ovine; 
 

Alin. 1 – lit. b – al art. 6 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
        “b) pentru cumpărarea de animale 
destinate producţiei, vor fi acordate 
împrumuturi celor care doresc să 
cumpere cel puţin 5 bovine, 10 porcine 
sau 50 ovine.” 
Deputat: Mihai Chiriac, PD - USD 

1. Nu există animal fără “ rasă”. 
2. Legea  se referă la animale de 
 performanţă ( productive ). 

16. 
 
 
 
 

0. 

Art. 6 – ( 1 )          
          c) pentru cumpărarea de 
maşini, utilaje şi instalaţii agricole, 
vor fi acordate împrumuturi de la 
buget numai celor care au în  

1. 

Alin. 1 – lit. c – al art. 6 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
             “c) pentru cumpărarea de maşini, 
utilaje şi instalaţii agricole, vor fi 
acordate împrumuturi de la buget numai 

2. 

1. În România sunt 6 milioane de 
proprietari cu o proprietate medie 
de 2,3 ha. Nimeni nu – şi va mări 
suprafaţa prin cumpărare dacă nu 
va avea posibilitatea să-şi  

3. 
 proprietate sau deţin în arendă o 

suprafaţă de teren de cel puţin 10 
ha şi de cel mult 50 ha, conform 
art. 1 şi 2; 
 

celor care au în proprietate cel puţin 2 ha 
de teren agricol şi de cel mult 50 ha  sau 
deţin în arendă o suprafaţă de teren de 
cel puţin 10 ha şi de cel mult 50 ha, 
conform art. 1 şi 2;” 

achiziţioneze şi utilajele necesare. 
2. Cei care deţin o suprafaţă foarte 
 mică de teren nu vor avea resursele 
necesare rambursării creditelor, 
dar se vor putea asocia în vederea 



Deputat: Iuliu Păcurariu, PD – USD 
 

accesibilităţii la credit. 

17. Art. 6 – ( 1 )          
          c) pentru cumpărarea de 
maşini, utilaje şi instalaţii agricole, 
vor fi acordate împrumuturi de la 
buget numai celor care au în 
proprietate sau deţin în arendă o 
suprafaţă de teren de cel puţin 10 
ha şi de cel mult 50 ha, conform 
art. 1 şi 2; 
 

Alin. 1 – lit. c – se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
         “ c) pentru cumpărarea de maşini, 
utilaje şi instalaţii agricole, vor fi 
acordate împrumuturi de la buget numai 
celor care au în proprietate sau deţin în 
arendă o suprafaţă de teren de cel puţin 5 
ha şi de cel mult 200 ha. 
Deputat: Mihai Chiriac, PD - USD 
 

1. Prin amendamentul propus se 
urmăreşte lărgirea ariei celor care 
doresc să aibă acces la credit. 
2. Legea se adresează unei anumite 
categorii, cea a producătorilor 
agricoli mici şi mijlocii. 
   Iar pentru ca legea să aibă 
aplicabilitate trebuie să existe 
acoperire financiară. 

18. Art. 6 – ( 1 )          
          c) pentru cumpărarea de 
maşini, utilaje şi instalaţii agricole, 
vor fi acordate împrumuturi de la 
buget numai celor care au în 
proprietate sau deţin în arendă o 
suprafaţă de teren de cel puţin 10 
ha şi de cel mult 50 ha, conform 
art. 1 şi 2; 
 

Alin. 1 – lit. c – al art. 6 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
        “ c) pentru cumpărarea de maşini, 
utilaje şi instalaţii agricole, vor fi 
acordate împrumuturi de la buget numai 
celor care au în proprietate sau deţin în 
arendă o suprafaţă de teren de cel puţin 1 
ha şi de cel mult 50 ha. 
Deputat: Ilie Neacşu, PRM 
 

1. Legea prevede sprijinul selectiv 
al producătorilor agricoli. 
2. Cei care deţin o suprafaţă foarte 
mică de teren nu vor avea resursele 
necesare rambursării creditelor, 
dar se vor putea asocia în vederea 
accesibilităţii la credit. 

0. 1. 2. 3. 
19. Art. 6 – ( 1 )              

           d) pentru cumpărarea de 
teren agricol, dacă în acest fel  
suprafaţa exploatată nu va depăşi 
50 de ha, vor fi acordate 

Alin. 1 – lit. d – al art. 6 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
       “d) pentru cumpărarea de teren 
agricol, dacă în acest fel suprafaţa 
exploatată nu va depăşi 50 de ha, vor fi 

1. Pentru oricare din cei 6 milioane 
de proprietari poate avea vocaţie 
pentru a deveni un producător mic 
sau mijlociu în sensul prezentei legi. 
2. Cei care deţin o suprafaţă foarte 



împrumuturi de la buget numai 
celor care au deja în proprietate 
sau deţin în arendă cel puţin 10 ha. 

acordate împrumuturi de la buget numai 
celor care au deja în proprietate cel puţin 
2 ha  sau deţin în arendă cel puţin 10 ha.”
Deputat Iuliu Păcurariu, PD - USD 
 

mică de teren nu vor avea resursele 
necesare rambursării creditelor, 
dar se vor putea asocia în vederea 
accesibilităţii la credit. 

20. Art. 6 – ( 1 )              
           d) pentru cumpărarea de 
teren agricol, dacă în acest fel  
suprafaţa exploatată nu va depăşi 
50 de ha, vor fi acordate 
împrumuturi de la buget numai 
celor care au deja în proprietate 
sau deţin în arendă cel puţin 10 ha. 

Alin 1 – lit. d – al art. 6 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
      “d) pentru cumpărarea de teren 
agricol, dacă în acest fel suprafaţa 
exploatată nu va depăşi 50 de ha. 
Deputat: Mihai Nicolescu, PDSR 

1. Legea prevede sprijinul selectiv 
al producătorilor agricoli. 
2. Trebuie ca beneficiarii creditelor 
să aibă posibilitatea rambursării 
lor.  

21. Art. 6 – ( 1 )              
           d) pentru cumpărarea de 
teren agricol, dacă în acest fel  
suprafaţa exploatată nu va depăşi 
50 de ha, vor fi acordate 
împrumuturi de la buget numai 
celor care au deja în proprietate 
sau deţin în arendă cel puţin 10 ha. 

Alin. 1 – lit. d – al art. 6 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
          “ d) pentru cumpărarea de teren 
agricol, dacă în acest fel suprafaţa 
deţinută în proprietate  nu va depăşi 50 
de   ha, în echivalent arabil.” 
Deputat: Vasile Panteliuc, PDSR 
 

1.  
2.  Amendamentul conţine o 
prevedere restrictivă, având în 
vedere faptul că multor 
producători agricoli nu le-au fost 
emise titlurile de proprietate. 

22. 
0. 

Art. 6 – ( 1 )              
1. 

Alin. 1 – lit. d – al art. 6 se va modifica şi  
2. 

1. Legea prevede sprijinul selectiv  
3. 

 d) pentru cumpărarea de teren 
agricol, dacă în acest fel  
suprafaţa exploatată nu va depăşi 
50 de ha, vor fi acordate 
împrumuturi de la buget numai 

va avea următorul cuprins: 
        “d) pentru cumpărarea de teren 
agricol, dacă în acest fel suprafaţa 
exploatată nu va depăşi 50 de ha, vor fi 
acordate împrumuturi de la buget celor 

al producătorilor agricoli. 
2. Cei care deţin o suprafaţă foarte 
mică de teren nu vor avea resursele 
necesare rambursării creditelor. 



celor care au deja în proprietate 
sau deţin în arendă cel puţin 10 ha. 

care au  în proprietate  cel puţin 0,5  ha 
de teren.” 
Deputat: Gheorghe Valeriu, PNL 

23. Art. 6 – ( 1 )              
           d) pentru cumpărarea de 
teren agricol, dacă în acest fel  
suprafaţa exploatată nu va depăşi 
50 de ha, vor fi acordate 
împrumuturi de la buget numai 
celor care au deja în proprietate 
sau deţin în arendă cel puţin 10 ha. 

Alin. 1 – lit. d – al art. 6 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
       d) pentru cumpărarea de teren 
agricol vor fi acordate împrumuturi de la 
buget dacă în acest  fel suprafaţa 
exploatată nu va depăşi 50 de ha.” 
Deputat: Ilie Neacşu, PRM 

1. Legea prevede sprijinul restrictiv 
al producătorilor agricoli. 
2. Trebuie ca beneficiarii creditelor 
să aibă posibilitatea rambursării 
lor. 

24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 

Art. 6 – ( 1 )              
           d) pentru cumpărarea de 
teren agricol, dacă în acest fel  
suprafaţa exploatată nu va depăşi 
50 de ha, vor fi acordate 
împrumuturi de la buget numai 
celor care au deja în proprietate 
sau deţin în arendă cel puţin 10 ha. 
 
 
 

1. 

Alin. 1 – lit. d – al art. 6 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
         “d) pentru cumpărarea de teren 
agricol, dacă în acest fel suprafaţa 
exploatată nu va depăşi 50 de ha, vor fi 
acordate împrumuturi de la buget numai 
celor care au deja în proprietate sau deţin 
în arendă cel puţin 5 ha şi cel mult 200 
ha.” 
Deputat: Mihai Chiriac, PD - USD 
 

2. 

1. Prin amendamentul propus se 
urmăreşte lărgirea ariei celor care 
doresc să aibă acces la credit. 
2. Legea se adresează unei anumite 
categorii, cea a producătorilor 
agricoli mici şi mijlocii. 
   Iar pentru ca legea să aibă 
aplicabilitate trebuie să existe 
acoperire financiară. 
 
 

3. 
25. Art. 6 – ( 1 )              

           d) pentru cumpărarea de 
teren agricol, dacă în acest fel  
suprafaţa exploatată nu va depăşi 
50 de ha, vor fi acordate 

Alin. 1 – lit. d – al art. 6 se va modifica şi 
va avea următorul cuprins: 
      “d) pentru cumpărarea de teren 
agricol, dacă în acest fel suprafaţa 
exploatată nu va depăşi 50 de ha, vor fi 

1. Să se creeze posibilitatea celor 
care nu au să-şi cumpere 10 ha sau 
mai mult de 10 ha teren agricol. 
2. Trebuie ca beneficiarii creditelor 
să aibă posibilitatea rambursării 



împrumuturi de la buget numai 
celor care au deja în proprietate 
sau deţin în arendă cel puţin 10 ha. 

acordate împrumuturi de la buget numai 
celor care prin cumpărare vor ajunge la 
minim 10 ha în proprietate.” 
Deputat: Mihai Chiriac, PD - USD 

lor. 

26.  La art. 6 – alin. 1 – după lit. d) se va 
introduce o nouă lit., lit. e, cu următorul 
cuprins: 
          “ e) Pot beneficia de credit pentru 
cumpărarea de utilaje agricole şi teren 
agricol pentru a deveni producător mic 
sau mijlociu, în condiţiile prezentei legi 
orice absolvent al unui liceu agricol, 
şcoală tehnică agricolă sau absolvent al 
unei facultăţi de agronomie şi care nu 
îndeplineşte condiţiile din art. 6, pct. c şi 
d.”    
Deputat: Iuliu Păcurariu, PD - USD 

1. Nu putem limita statutul 
specialistului doar la situaţia de 
angajat. 
2. Ideea centrală a propunerii 
legislative este sprijinirea unei 
anumite categorii de proprietari 
agricoli. 
 

27. 
 
 
 
 

0. 

 Art. 6 - 
      ( 2 ) Împrumuturile prevăzute 
la lit. a – se vor acorda pentru o 
perioadă de cel mult un an, cele 
prevăzute la lit. b – pentru o  

1. 

Alin. 2 al art. 6 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
   “ Art. 6 - ( 2 ) Împrumuturile prevăzute 
la lit. a – se vor acorda pentru o perioadă 
de cel mult 2 ani, cele prevăzute la lit. b – 

2. 

1. Condiţiile climaterice specifice 
României pot afecta recolta unui 
an; de asemenea o perioadă de doi 
ani asigură o mai bună valorificare 
a recoltei. 

3. 
 perioadă de cel mult 3 ani, cele 

prevăzute la lit. c – pentru o 
perioadă de cel mult 5 ani, iar cele 
prevăzute la lit. d – pentru cel mult 
10 ani. 

pentru o perioadă de cel mult 3 ani, cele 
prevăzute la lit. c – pentru o perioadă de 
cel mult 5 ani, iar cele prevăzute la lit. d – 
pentru cel mult 10 ani. 
Deputat: Iuliu Păcurariu, PD - USD 

2. Alin. 2 al art. 6 a fost reformulat, 
având în vedere introducerea 
dobânzilor pentru împrumuturile 
prevăzute în lege. 



28. Art. 7 – Un producător agricol nu 
poate beneficia, concomitent, de 
mai mult de un credit bugetar 
acordat în condiţiile prezentei legi, 
cu excepţia cazului în care unul 
dintre credite face parte dintre cele 
prevăzute la art. 6 lit. a.  

 Art. 7 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
       “Art. 7 – Un producător agricol nu 
poate beneficia, într- un an, numai cel 
mult un credit pentru fiecare din 
categoriile prevăzute la art. 6 (1) – lit. 
a,b,c.” 
Deputat: Alexandru Lăpuşan, PDSR  

1. Pentru a facilita acordarea a cel 
puţin două credite de investiţii şi a 
unui credit pentru imputuri. 
2. Nu se pot acorda două credite 
pentru investiţii în acelaşi timp.  

29. Art. 7 – Un producător agricol nu 
poate beneficia, concomitent, de 
mai mult de un credit bugetar 
acordat în condiţiile prezentei legi, 
cu excepţia cazului în care unul 
dintre credite face parte dintre cele 
prevăzute la art. 6 lit. a.  

Art. 7 se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 
         “Art. 7 – Un producător agricol nu 
poate beneficia de  mai multe credite 
bugetare acordate  în condiţiile prezentei 
legi, cu excepţia cazului în care cel de al 
doilea credit face parte din cele prevăzute 
la art. 6 lit. a.” 
Deputat: Mihai Nicolescu, PDSR  

1. Pentru o bună redactare.  
2. Prevederile textului sunt 
suficient  de clare. 

30. Art. 7 – Un producător agricol nu 
poate beneficia, concomitent, de 
mai mult de un credit bugetar 
acordat în condiţiile prezentei legi, 
cu excepţia cazului în care unul  

Art. 7 să fie eliminat. 
Deputat: Iuliu Păcurariu, PD – USD 

1. Sunt suficiente condiţiile de la 
art. 6, alin. 2. 
2. Alin. 2 al art. 6 prevede durata şi 
dobânzile aferente pentru fiecare 
credit în parte, iar art. 7 se referă la  

0. 1. 2. 3. 
 dintre credite face parte dintre cele 

prevăzute la art. 6 lit. a. 
 condiţiile acordării a mai mult de 

un credit bugetar. 
31. Art. 9 – ( 1 ) Băncile prin care vor fi 

acordate împrumuturile bugetare 
vor fi împuternicite de Ministerul 

Alin. 1 al art. 9 să fie eliminat. 
Deputat: Alexandru Lăpuşan, PDSR  

1. 
2. Prevederile art. 9 se referă la 
procedurile de acordare şi derulare 



Finanţelor să încheie contractele de 
împrumut, de garantare a 
restituirii  împrumuturilor, precum 
şi şă urmărească utilizarea 
creditelor şi, dacă este cazul, să 
execute silit restituirea lor. 
 

a creditelor. 

32. Art. 11 – Băncile comerciale vor 
putea acorda producătorilor 
agricoli mici şi mijlocii 
împrumuturi cu dobândă 
bonificată, stabilită anual prin 
hotărârea guvernului. 

 Art. 11 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
       “Art. 11 – Băncile comerciale vor 
putea acorda producătorilor agricoli mici 
şi mijlocii împrumuturi cu dobândă 
bonificată în limita unui plafon stabilit 
anual prin H.G.” 
Deputat: Alexandru Lăpuşan, PDSR 

1. Având în vedere inflaţia, 
necesară menţionarea unui anumit 
segment în limitele căruia dobânzile 
se pot modifica. 
2. Condiţiile pentru acordarea de 
împrumuturi sunt cele prevăzute la 
art. 6.  

33. 
 
 
 
 
 
 

0. 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

La art. 11 se  introduce un nou alineat, 
alin. 2, cu următorul cuprins: 
  “ Art. 11   ( 2 ) Dobânda se achită lunar 
de la buget către băncile comerciale şi 
odată cu rambursarea creditelor conform 
contractelor de creditare, de către 
producătorii agricoli.” 

2. 

1. Prin întârzierea subvenţiei 
acordate băncilor pentru diferenţa 
de dobândă se pot crea situaţii în 
care producătorul agricol va fi 
obligat să plătească rata lunară la 
nivelul dobânzii comerciale. 
2. În normele metodologice de  

3. 
  Deputat: Alexandru Lăpuşan, PDSR aplicare a prezentei legi va fi 

reglementată procedura de 
subvenţionare a diferenţei de 
dobândă. 

34.  La art. 13 se va introduce un nou alineat, 1.  



alin. 3, cu următorul cuprins: 
   “ Art. 13 -  ( 3 )  Acordarea creditelor 
prevăzute  la art. 6, pct. a este 
condiţionată de încheierea contractelor 
de asigurare a recoltei, pentru caz de 
calamitate.” 
Deputat: Iuliu Păcurariu, PD - USD 

2. Nu este cazul să fie legiferat, 
băncile având propriile lor norme 
în vederea acordării creditelor. 

 
 
 
 
 

  
     
                        Preşedinte,                                                   Secretar, 
 
                          Gheorghe Cristea                                                 Ilie Neacşu 
 
 
  
 Întocmit: Expert parlamentar, Aneta Simionescu 
                                  Expert parlamentar, Anton Păştinaru 
 


