
Parlamentul României
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

                                                                                          Bucureşti, 21.11.2001
                                                                                          Nr. 24/496

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind
exploataţiile agricole, în şedinţele din zilele de 30.10.-31.10.2001, 01.11.2001 şi 20.11.2001, Comisia propune supunerea
acestuia Plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, cu următoarele amendamente admise:

Nr.
crt. Text iniţial

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului) Motivare

0 1 2 3
1. Art.2. - Exploataţiile agricole pot fi

formate din una sau mai multe
proprietăţi de terenuri, animale şi
mijloace necesare procesului de
producţie agricolă.

Art.2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
  "Art.2.- Exploataţiile agricole pot fi
formate din terenuri agricole, animale şi
mijloace necesare procesului de producţie
agricolă, aparţinând unuia sau mai
multor proprietari."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Pentru definirea completă a
exploataţiilor agricole.

2. Text Senat Pentru definirea completă a
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1. Articolul 3 va avea următorul
cuprins:
 "Art.3. - Exploataţiile agricole se
diferenţiază în funcţie de:
a) natura juridică a acestora;
b) forma de proprietate;
c) natura activităţii pe care o desfăşoară;
d) dimensionarea acestora."

Art.3 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
  "Art.3. - Exploataţiile agricole sunt
comerciale sau familiale şi se diferenţiază
în funcţie de:
a) natura juridică a acestora;
b) forma de proprietate;
c) natura activităţii pe care o desfăşoară;
d) dimensionarea acestora."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM
Deputat: Mihai Nicolescu - PSD
Deputat: Attila Kelemen - UDMR

exploataţiilor agricole.

3. După art.3 se introduce un articol nou,
art.31, cu următorul cuprins:
  "Art.31. - (1) Formele juridice în care se
pot organiza exploataţiile agricole sunt
cele prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (2) Persoanele juridice organizate sau
care se vor înfiinţa în una din formele
juridice prevăzute de legislaţia în vigoare
sunt considerate exploataţii agricole
dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în
prezenta lege."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Se face trimitere la legislaţia
în vigoare pentru ca
exploataţia agricolă să nu
reprezinte o nouă entitate
juridică.
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Deputat: Ion Mocioalcă - PSD
Deputat: Gheorghe Pribeanu - PRM

4. Text Senat
2. Articolul 4 va avea următorul
cuprins:
    "Art.4. - Exploataţiile agricole vor fi
conduse şi administrate de personal
tehnic de specialitate."

Art.4 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
  "Art.4. - (1) Exploataţiile agricole
comerciale vor fi conduse sau administrate
de personal calificat tehnic şi economic în
domeniul agricol.
   (2) Exploataţiile agricole familiale pot
fi conduse şi administrate de respectivii
proprietari, atestaţi în pregătirea
agricolă."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM
Deputat: Mihai Nicolescu - PSD
Deputat: Attila Kelemen - UDMR
Deputat: Valeriu Gheorghe � PNL
Deputat: Cătălin Micula - PNL
Deputat: Tudor Mohora - PSD

O bună administrare a
exploataţiilor agricole poate
fi asigurată numai de
persoane calificate.

5. Text Senat
4. La art.5 partea introductivă a
alin.(1) şi lit.c) de la pct.A vor avea
următorul cuprins:
  Art.5. - (1) Dimensiunile minime pentru
exploataţiile agricole sunt:
  A. Pentru sectorul vegetal:
  a) cereale, plante tehnice şi medicinale:

La art.5 alin.(1) pct.A, lit.c) se modifică şi
după  lit.g) se introduce o nouă literă, lit.h):
  "Art.5. - (1) Dimensiunile minime pentru
exploataţiile agricole comerciale sunt:
  A. Pentru sectorul vegetal:
    a) cereale, plante tehnice şi medicinale:
      - zona de câmpie�����...110 ha;
      - zona de deal�������..50 ha;

Pentru completare.
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      - zona de câmpie����..110 ha;
      - zona de deal�����.   50 ha;
  b) pajişti naturale cultivate şi culturi
furajere pentru zona de munte �.25 ha;
  c) legume ����� ��..�  5 ha;
 d) plantaţii de pomi şi pepiniere�5 ha;
 e) căpşunerii, arbuşti fructiferi�...1 ha;
 f) plantaţii de vii nobile, pepiniere
şi hamei ����������..5 ha;
  g) sere şi solarii������..0,5 ha;

  b) pajişti naturale cultivate şi culturi
furajere pentru zona de munte��...25 ha;
  c) legume �����.����...2 ha;
  d) plantaţii de pomi şi pepiniere.�..5 ha;
  e) căpşunerii, arbuşti fructiferi ��1 ha;
  f) plantaţii de vii nobile, pepiniere
şi hamei�.���������� 5 ha;
  g) sere şi solarii �����.��.0,5 ha;
  h) ciupercării�������...0,2 ha."

Deputat: Ion Stan - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM
Deputat: Mihai Nicolescu - PSD

6. Text Senat
5. La art.5 alin.(1) pct.B, după lit.i) se
introduce o nouă literă, lit.j), cu
următorul cuprins:
B. Pentru sectorul animalier:
  a) vaci de lapte��.��� 15 capete;
  b) taurine la îngrăşat��� 50 capete;
  c) oi sau capre �����300 capete;
 d) porci �����.��  100 capete;
 e) alte specii de animale�..100 capete;
 f) găini ouătoare ���...2000 capete;
 g) păsări pentru carne �...5000 capete;
 h) alte specii de păsări �.1000 capete;
 i) apicultura �����.� 50 familii;
 j) struţi�������� 15 capete.

La art.5 alin.(1) pct.B se introduc trei litere
noi, lit.c1), c2) şi g1), cu următorul cuprins:
 "B. Pentru sectorul animalier:
  a) vaci de lapte sau bubaline....15 capete;
  b) taurine la îngrăşat���..�50 capete;
  c) oi sau capre ������ 300 capete;
  c1) cai de rasă������...15 capete;
  c2) cai la îngrăşat�����.50 capete;
  d) porci �����.���...100 capete;
  e) alte specii de animale��...100 capete;
  f) găini ouătoare�����.2000 capete;
  g) păsări pentru carne���.5000 capete;
  g1) staţii de incubaţie�...200000 capete;
  h) alte specii de păsări���1000 capete;
  i) apicultura�����.��...50 familii;

Pentru completare.
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  j) struţi���������..15 capete."

Deputat: Sergius Tiberiu Sbârcea  - PSD
Deputat: Attila Kelemen - UDMR
Deputat: Ilie Neacşu - PRM
Deputat: Octavian Sadici - PRM
Deputat: Mihai Nicolescu - PSD

7. Text Senat
7. La art.5, alin.(2) va avea următorul
cuprins:
   "(2) Suprafeţele prevăzute la alin.(1)
pct.A se vor constitui din maximum 4
trupuri."

La art.5, după alin.(1) se introduce un
alineat nou, alin.(11), cu următorul cuprins:
 "(11) Suprafeţele prevăzute la alin.(1)
pct.A se vor constitui din maximum 4
trupuri."

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.

8. Art.5.
(2) Exploataţiile agricole înfiinţate cu
respectarea dimensiunilor minime,
prevăzute la alin.(1), vor beneficia de
facilităţii financiare, similare celor
practicate  în statele Uniunii Europene.

Alin.(2) al art.5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
  "(2) Exploataţiile agricole înfiinţate cu
respectarea dimensiunilor minime,
prevăzute la alin.(1), vor beneficia de
facilităţii financiare, după modelul  celor
practicate  în statele Uniunii Europene."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD

Alinierea la standardele U.E.
trebuie făcută în corelaţie cu
specificul şi structura actuală
a agriculturii româneşti.

9. După art.6 se introduce un articol nou,
art.61, cu următorul cuprins:
   "Art.61. - Exploataţiile agricole cu
dimensiuni sub limitele prevăzute la
art.5 alin.(1) sunt exploataţii agricole
familiale."

Pentru definirea noului tip
de exploataţie agricolă
introdus în cuprinsul legii.
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Deputat: Marian Ianculescu - PSD
10. Text Senat

10. Art.7. va avea următorul cuprins:
Art.7. - Producătorii agricoli care deţin
sau administrează exploataţii agricole,
dimensionate potrivit art.5 alin.(1), pot
beneficia de sprijinul direct al statului,
prin facilităţi financiare,  subvenţii pe
produs, în scopul îmbunătăţirii eficienţei
economice, creşterii producţiei şi
indicilor de calitate ai produselor
agricole.

Art.7 devine alin.(1) al art.7:
   "Art.7. -  (1) Producătorii agricoli care
deţin sau administrează exploataţii agricole,
dimensionate potrivit art.5 alin.(1),
beneficiază de sprijinul direct al statului,
prin facilităţi financiare,  subvenţii pe
produs, în scopul îmbunătăţirii eficienţei
economice, creşterii producţiei şi indicilor
de calitate ai produselor agricole."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM
Deputat: Mircea Toader - PD

Pentru claritatea prevederii
legale.

11. După alin.(1) al art.7 se introduc două
alineate noi, alin.(2) şi (3), cu următorul
cuprins:
  "Art.7. - (2) Exploataţiile agricole
familiale beneficiază de servicii de
consultanţă gratuite, conform legislaţiei
în vigoare."

Deputat: Mihai Nicolescu - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM
Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Octavian Sadici - PRM

Pentru precizarea facilităţilor
ce se acordă exploataţiilor
agricole familiale.
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12.  "Art.7. - (3) Exploataţiile agricole
familiale vor fi stimulate pentru
obţinerea producţiei marfă şi pentru
aplicarea agriculturii ecologice, prin
acordarea de facilităţi financiare şi
subvenţii pe produs."

Deputat: Mihai Nicolescu - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM
Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Octavian Sadici - PRM

Pentru precizarea facilităţilor
ce se acordă exploataţiilor
agricole familiale.

13. Text Senat
11. La Art.9, alin.(1) va avea
următorul cuprins:
Art.9. - (1) Exploataţiile agricole pot
beneficia de facilităţi din partea statului,
pentru investiţii privind cumpărarea de
teren cu destinaţie agricolă, de tractoare,
utilaje agricole, instalaţii pentru irigat,
construcţii de spaţii de producţie, de
protecţia mediului, construcţii de
adăposturi în zootehnie, sere, plantaţii de
pomi, viţă de vie, hamei, căpşunerii.

Alin.(1) al art.9 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
  "Art.9. - (1) Exploataţiile agricole
comerciale cu activităţile prevăzute la
art.5 alin.(1) beneficiază de facilităţi
financiare din partea statului pentru
investiţii privind cumpărarea de teren cu
destinaţie agricolă, de tractoare, utilaje
agricole, instalaţii pentru irigat, construcţii
de spaţii de producţie, de protecţia
mediului, construcţii de adăposturi şi
instalaţii  zootehnice, sere, plantaţii de
pomi, viţă de vie, hamei, căpşunerii şi alte
asemenea."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Pentru corelare cu
modificările aduse în textul
legii.
Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.
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Deputat: Mihai Nicolescu - PSD
Deputat: Gheorghe Pribeanu - PRM
Deputat: Mircea Toader - PD

14. Art.12.
(2) Pentru garantarea creditului primit,
prevăzut la alin.(1), pot fi ipotecate
bunurile imobile, sau gajate bunurile
mobile, inclusiv certificatele de depozit.

Alin.(2) al art.12 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
  "(2) Pentru garantarea creditului primit,
prevăzut la alin.(1), pot fi ipotecate
bunurile imobile sau gajate bunurile
mobile, inclusiv certificatele de depozit,
precum şi terenurile agricole aflate în
proprietate."

Deputat: Dan Rasovan - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM
Deputat: Ion Mocioalcă - PSD

Avându-se în vedere că
principalul obiect de
activitate al exploataţiilor
agricole îl constituie
exploatarea terenurilor, este
normal ca garantarea unui
credit să poată fi făcută şi cu
terenurile aflate în
proprietate.

15. Art.15.
(3) Organizarea teritoriului se realizează
prin:
    a) corelarea dezvoltării agriculturii din
zonă cu celelalte activităţi economice şi
sociale, care să conducă la creşterea
producţiei agricole şi la exploatarea în
ansamblu a teritoriului;
   b)  organizarea terenului pe categorii
de folosinţă agricolă, şi anume:
     - organizarea terenului arabil;
     - organizarea plantaţiilor pomicole,
viticole şi de hamei;

La alin.(3) al art.15 se introduce o literă
nouă, lit.d), cu următorul cuprins:
 " (3) Organizarea teritoriului se realizează
prin:
 a) corelarea dezvoltării agriculturii din
zonă cu celelalte activităţi economice şi
sociale, care să conducă la creşterea
producţiei agricole şi la exploatarea în
ansamblu a teritoriului;
b)  organizarea terenului pe categorii de
folosinţă agricolă,şi anume:
- organizarea plantaţiilor pomicole, viticole
şi de hamei;

Pentru a permite înfiinţarea
perdelelor forestiere de
protecţie ce pot influenţa
microclimatul în zonă.
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     - organizarea păşunilor şi fâneţelor;
    c) stabilirea reţelei de drumuri
agricole.

- organizarea păşunilor şi fâneţelor.
c) stabilirea reţelei de drumuri agricole;
d) înfiinţarea reţelei de perdele forestiere
de protecţie a câmpului, a digurilor şi
malurilor."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Petre Posea - PSD

16. Art.17.  - Organizarea terenului arabil
constă în amplasarea categoriei de
folosinţă prin stabilirea perimetrelor
exploataţiilor, raţional amplasate şi
delimitate, stabilirea asolamentelor în
funcţie de fertilitatea terenului arabil,
condiţiile de relief, tipurile de culturi etc.

Art.17 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
  "Art.17.  - Organizarea terenurilor
arabile ale exploataţiei agricole constă în
gruparea acestora pe categorii de
folosinţă, delimitarea perimetrului
aferent, stabilirea asolamentelor în funcţie
de fertilitatea terenului arabil, condiţiile de
relief, tipurile de culturi şi alte criterii
specifice."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Tudor Mohora - PSD

Pentru un plus de rigoare în
exprimare şi pentru
respectarea normelor de
tehnică legislativă.

17. Art.19.  - Organizarea terenului păşunilor
constă în delimitarea unităţilor de
exploatare în funcţie de speciile de
animale, numărul acestora, de relieful
terenului, natura lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare, sursele de apă,
construcţiile utilitare aferente şi

Art.19 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
  "Art.19.  - Organizarea păşunilor constă
în delimitarea unităţilor de exploatare în
funcţie de speciile de animale, numărul
acestora, de relieful terenului, natura
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, sursele

Pentru concizia prevederii
legale.
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asigurarea legăturilor funcţionale cu
satele, comunele, oraşele şi centrele de
colectare, prelucrare şi valorificare a
produselor.

de apă, construcţiile utilitare aferente şi
asigurarea legăturilor funcţionale cu satele,
comunele, oraşele şi centrele de colectare,
prelucrare şi valorificare a produselor."

Deputat: Sergius Tiberiu Sbârcea - PSD
18. Art.21. - (1) Proiectele de organizare a

terenului, pe categorii de folosinţă
agricolă şi stabilirea reţelei de drumuri
agricole se întocmesc de instituţiile
specializate de la nivel central, judeţean
şi local, împreună cu consiliile locale şi
consiliile judeţene, cu acordul prealabil
al proprietarilor.

Alin.(1) al art.21 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
  "Art.21. - (1) Proiectele de organizare a
terenului, pe categorii de folosinţă agricolă
şi stabilirea reţelei de drumuri agricole şi
de perdele forestiere de protecţie se
întocmesc de instituţiile specializate de la
nivel central, judeţean şi local, împreună cu
consiliile locale şi consiliile judeţene, cu
acordul prealabil al proprietarilor."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Petre Posea - PSD

Pentru a permite înfiinţarea
perdelelor forestiere de
protecţie ce pot influenţa
microclimatul în zonă.

19. Text Senat
15. Articolul 23 va avea următorul
cuprins:
"Art.23.  - În termen de 30 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al
României a legii de aprobare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
Ministerul Administraţiei Publice şi

Art.23 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
 "Art.23.  - În termen de 30 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a legii de aprobare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
Ministerul Administraţiei Publice şi
Ministerul Finanţelor Publice vor elabora

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.
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Ministerul Finanţelor Publice vor elabora
normele metodologice de aplicare a
acesteia, aprobate prin hotărâre a
Guvernului."

normele metodologice de aplicare a
acesteia, aprobate prin hotărâre a
Guvernului."

Deputat: Ilie Neacşu - PRM
20. Text Senat

17. La art.25, alin.(1) va avea
următorul cuprins:
"Art.25.  - (1) Prezenta ordonanţă de
urgenţă intră în vigoare pe data publicării
ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi se pune în aplicare la 30 de
zile de la data intrării în vigoare."

Art.25 va avea următorul cuprins:
  "Art.25.  - (1) Prezenta ordonanţă va intra
în vigoare la 30 de zile  de la data publicării
ei în Monitorul Oficial al României, Partea
I."

Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Pentru o exprimare mai
clară.

AMENDAMENTE RESPINSE

În cursul dezbaterii în comisie următoarele amendamente au fost respinse:

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi

autorul acestuia Motivare

0 1 2 3
1. Propunem respingerea Legii pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.108/2001 privind
exploataţiile agricole întrucât Ordonanţa

1. Cum se poate explica
"urgenţa" şi "situaţia
excepţională" în condiţiile în
care Ordonanţa de urgenţă
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de Urgenţă a fost emisă cu încălcarea
prevederilor art.114 alin.4 din
Constituţie. Nu a existat "situaţia
excepţională" cerută de art.114 alin.4
din Constituţie şi în acceptitudinea dată
situaţiei excepţionale de către Curtea
Constituţională în deciziile sale.

Deputat: Emil Boc- PD

intră în vigoare la 30 de zile
de la publicarea ei în
Monitorul Oficial ? (art.25
alin.1).
 2. Organizarea unor
exploataţii agricole
performante, în detrimentul
exploataţiilor de subzistenţă,
reprezintă o urgenţă.

2. După art.3 se introduce un articol nou,
art.32, cu următorul cuprins:
 "Art.32.  - Exploataţiile agricole pot fi cu
capital integral privat sau de stat şi cu
capital majoritar privat sau majoritar de
stat."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD

1.
2. Prevederile legislaţiei în
vigoare sunt permisive.

3. Art.5. � (1)
D. Exploataţiile mixte vor fi formate din
cote-părţi ale dimensiunilor care vor da
un întreg, în echivalenţă, din cumulul de
activitate. Echivalenţa terenurilor
agricole şi a efectivelor de animale,
pentru determinarea dimensiunii minime
a exploataţiei mixte se stabileşte în
normele metodologice la prezenta
ordonanţă de urgenţă.

Punctul D. al art.5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�D. Exploataţiile mixte, formate din cote-
părţi ale dimensiunilor care vor da un
întreg, în echivalenţă, din cumulul de
activitate. Echivalenţa terenurilor agricole,
a efectivelor de animale şi a sectorului
piscicol pentru determinarea dimensiunii
minime a exploataţiei mixte se stabileşte
prin norme metodologice.�

1. Exploataţiile agricole pot
fi mixte, respectiv
combinaţie a diferitelor
sectoare. Ca urmare este
necesară definirea sectorului
mixt.
Pentru a se evita o aplicare
mecanică (109 ha nu se
încadrează în minimul de 110
ha) din lipsă de terenuri
disponibile, de lichidităţi sau
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(2) Exploataţiile agricole înfiinţate cu
respectarea dimensiunilor minime,
prevăzute la alin.(1), vor beneficia de
facilităţi financiare, similare celor
practicate în statele Uniunii Europene.

(2) Dimensiunile minime, prevăzute la
alin. (1) pot fi reduse cu 10% cu
aprobarea prefecturii judeţene sau al
Municipiului Bucureşti şi avizul
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor.

(3) Exploataţiile agricole înfiinţate cu
respectarea dimensiunilor minime,
prevăzute la alin.(1) şi alin.(2), vor
beneficia de facilităţi financiare, similare
celor practicate în statele Uniunii
Europene.

Deputat: Tudor Mohora - PSD

alte cauze.
Este necesar să se ţină seama
şi de prevederile alin.(2) nou
introdus.
2. Textele amendate şi
aprobate de comisie sunt
cuprinzătoare.

4. Art.5. - (1) Dimensiunile minime pentru
exploataţiile agricole comerciale sunt:
A. Pentru sectorul vegetal:
   a) cereale, plante tehnice şi
medicinale:
    - zona de câmpie�����.110 ha;
    - zona de deal������...50 ha;
   b) pajişti naturale cultivate şi culturi
furajere pentru zona de munte�..25 ha;
   c) legume ��������...2 ha;
   d) plantaţii pomi şi pepiniere�..5 ha;
   e) căpşunerii, arbuşti fructiferi ..1 ha;
  f) plantaţii vii nobile, pepiniere şi

Art.5 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.5. - (1) Dimensiunile minime pentru
exploataţiile agricole comerciale sunt:
A. Pentru sectorul vegetal:
   a) cereale, plante tehnice şi medicinale:
       - zona de câmpie������.25 ha;
        zona de deal�������...10 ha;
  b) pajişti naturale cultivate şi culturi
furajere pentru zona de munte���5 ha;
  c) legume ����������.1 ha;
  d) plantaţii pomi şi pepiniere���2 ha;
    e) căpşunerii, arbuşti fructiferi ��1 ha;

1. Dimensiunile minime
propuse ţin seama de
realităţile din sistemul
funciar românesc şi de
dimensiunile medii existente
la nivelul ţărilor din Uniunea
Europeană. Formula actuală
propusă de Guvern exclude o
bună parte din producătorii
agricoli şi proprietarii de
terenuri  de la subvenţii şi
prime.
2. Modificările aduse în
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hamei ����������..5 ha;
 g) sere şi solarii ������.0,5 ha;

B. Pentru sectorul animalier:
 a) vaci de lapte��.���..15 capete;
 b) taurine la îngrăşat���..50 capete;
 c) oi sau capre �����.300 capete;
 d) porci �����.��...100 capete;
 e) alte specii de animale�...100 capete;
 f) găini ouătoare ����2000 capete;
 g) păsări pentru carne��5000 capete;
 h) alte specii de păsări��1000 capete;
 i) apicultura����.��.  50 familii.

C. Pentru sectorul piscicol:
  a) bazine amenajate pentru producerea
puietului de peşte������.. 10 ha;
  b) bazine amenajate pentru producerea
peştelui de consum �����...20 ha;
  c) păstrăvării �������..  1 ha.

    f) plantaţii vii nobile, pepiniere şi
hamei ������������...5 ha;
    g) sere şi solarii �������0,5 ha;

  B. Pentru sectorul animalier:
    a) vaci de lapte��.���...10 capete;
    b) taurine la îngrăşat����35 capete;
    c) oi sau capre �����...300 capete;
    d) porci �����.���100 capete;
    e) alte specii de animale��100 capete;
    f) găini ouătoare..����2000 capete;
    g) păsări pentru carne..��5000 capete;
    h) alte specii de păsări ��1000 capete;
    i) apicultura �������50 familii.

 C. Pentru sectorul piscicol:
   a) bazine amenajate pentru producerea
puietului de peşte������.. 10 ha;
   b) bazine amenajate pentru producerea
peştelui de consum������. 20 ha;
   c) păstrăvării ��������.1 ha.

Deputat: Emil Boc - PD

textul legii includ  şi
exploataţiile familiale la
subvenţii şi prime pe produs.

5. Art.5. - (1) Dimensiunile minime pentru
exploataţiile agricole comerciale sunt:
 A. Pentru sectorul vegetal:
    a) cereale, plante tehnice şi
medicinale:

Alin.(1) al art.5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.5. - (1) Dimensiunile minime pentru
exploataţiile agricole comerciale sunt:
 A. Pentru sectorul vegetal:

1 . Suprafeţele de 110 ha, 50
ha, 25 ha, 2 ha sunt cu mult
mai mari decât media pentru
suprafeţe pentru exploataţii
agricole din Uniunea
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     - zona de câmpie�����110 ha;
     - zona de deal�������50 ha;
  b) pajişti naturale cultivate şi culturi
furajere pentru zona de munte�...25 ha;
  c) legume ���������..2 ha;
  d) plantaţii pomi şi pepiniere�.�5 ha;
  e) căpşunerii, arbuşti fructiferi�..1 ha;
  f) plantaţii vii nobile, pepiniere şi
hamei �����������..5 ha;
  g) sere şi solarii ������ 0,5 ha;

 B. Pentru sectorul animalier:
   a) vaci de lapte��.���15 capete;
   b) taurine la îngrăşat���50 capete;
   c) oi sau capre ����...300 capete;
   d) porci �����.�� 100 capete;
   e) alte specii de animale�.100 capete;
   f) găini ouătoare��...�2000 capete;
  g) păsări pentru carne �...5000 capete;
  h) alte specii de păsări...�1000 capete;
   i) apicultura..���.��.  50 familii.

C. Pentru sectorul piscicol:
   a) bazine amenajate pentru producerea
puietului de peşte�����.. 10 ha;
   b) bazine amenajate pentru producerea
peştelui de consum�����.20 ha;
      c) păstrăvării ���.. ��..1 ha.

    a) cereale, plante tehnice şi medicinale:
      - zona de câmpie������..50 ha;
      - zona de deal�������...20 ha;
    b) pajişti naturale cultivate şi culturi
furajere pentru zona de munte���5 ha;
    c) legume ����������1ha;
    d) plantaţii pomi şi pepiniere��..5 ha;
    e) căpşunerii, arbuşti fructiferi �..1 ha;
     f) plantaţii vii nobile, pepiniere
şi hamei ����������.. ..5 ha;
    g) sere şi solarii �������0,5 ha;

 B. Pentru sectorul animalier:
    a) vaci de lapte��.����15 capete;
    b) taurine la îngrăşat����50 capete;
    c) oi sau capre �����...300 capete;
    d) porci �����.���100 capete;
    e) alte specii de animale��100 capete;
    f) găini ouătoare�..���2000 capete;
    g) păsări pentru carne��..5000 capete;
    h) alte specii de păsări ��1000 capete;
    i) apicultura �����.��50 familii.

 C. Pentru sectorul piscicol:
    a) bazine amenajate pentru producerea
puietului de peşte������..    10 ha;
   b) bazine amenajate pentru producerea
peştelui de consum ��.����. 20 ha;
   c) păstrăvării ��������   1 ha.�

Europeană.
2. Modificările aduse în
textul legii includ  şi
exploataţiile familiale la
subvenţii şi prime pe produs.
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Deputat: Cătălin Micula � PNL
Deputat: Gheorghe Valeriu - PNL

6. Art.7. - Producătorii agricoli care deţin
sau administrează exploataţiile agricole,
dimensionate potrivit art.5 alin.(1), pot
beneficia de sprijinul direct al statului
prin acordarea de subvenţii pe produs, în
scopul îmbunătăţirii eficienţei
economice, creşterii producţiei şi
indicilor de calitate ai produselor
agricole.

Art.7 se abrogă.

Deputat: Emil Boc - PD

1. Subvenţia pe produs nu
trebuie să fie dată celui care
se încadrează în dimensiunea
fizică a exploataţiei.
Subvenţia pe produs trebuie
să se dea acelui care se
încadrează în contingentul
alocat pentru consum intern,
indiferent de suprafaţa de
care el obţine produsul. Piaţa
trebuie să fie cea care
recunoaşte sprijinul pe
produs şi nu dimensiunea
unei exploataţii.
2. Modificările aduse în
textul legii includ  şi
exploataţiile familiale la
subvenţii şi prime pe produs.

7. Art.11. - Producătorii agricoli organizaţi
în exploataţii agricole primesc de la
procesatori ajutoare de producţie sub
formă de avans, de cel puţin 30 % din
valoarea contractată, pe baza
contractelor încheiate între aceştia
înainte de începerea anului agricol.

Art.11 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.11. - Exploataţiile agricole organizaţi
în exploataţii agricole primesc de la
procesatori ajutoare de producţie sub formă
de avans, de cel puţin 30 % din valoarea
producţiei contractate, pe baza

1. Titularii avansurilor sunt
exploataţiile agricole, de care
beneficiază evident şi
producătorii agricoli
organizaţi în exploataţii
agricole, însă aceştia nu le
primesc direct.
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contractelor încheiate între acestea înainte
de începerea anului agricol.

Deputat: Tudor Mohora - PSD

2. Pentru a respecta
prevederile legale în vigoare
privind încheierea
contractelor.

8. Art.12. - (1) Producătorii agricoli,
proprietari sau administratori de
exploataţii agricole, pot beneficia de
credit ipotecar potrivit legii.

Alin.(1) al art. 12 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.12. � (1) Exploataţiile agricole şi
producătorii agricoli pot beneficia de
credite potrivit legii.�

Deputat: Tudor Mohora - PSD

1. Titularii de credite sunt
exploataţiile agricole şi
producătorii agricoli
organizaţi în exploataţii
familiale.
Creditele nu pot fi reduse
numai la cele ipotecare.
2. Text superfluu.

9. Art.12. -
    (2) Pentru garantarea creditului
primit, prevăzut la alin.(1), pot fi
ipotecate bunurile imobile, sau gajate
bunurile mobile, inclusiv certificatele de
depozit.

Alin. (2) al art. 12 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.12. -
    (2) Pentru garantarea creditului primit,
prevăzut la alin.(1), pot fi ipotecate
bunurile imobile, sau gajate bunurile
mobile, inclusiv certificatele de depozit.
Creditul poate fi garantat şi cu
producţia agricolă ce se va obţine.�

Deputat: Cătălin Micula � PNL
Deputat: Valeriu Gheorghe - PNL

1.
2. Nu toţi producătorii
agricoli asigură producţia în
vederea garantării creditului.

10. Art.16. - Pentru stabilirea categoriilor de
folosinţă se are în vedere:
    a) reducerea dispersării categoriilor
de folosinţă neeconomice situate în

Art.16 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.16. - Pentru stabilirea categoriilor de
folosinţă se are în vedere:

1..
2. Prevedere cuprinsă în
Legea nr.54/1998.
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parcele mici, izolate, intercalate;
    b) corectarea amplasării neraţionale a
unor categorii de folosinţă faţă de
ansamblul elementelor teritoriale, relief,
centre de producţie, căi de comunicaţie,
canale de desecare, canale de irigaţii;
     c) creşterea suprafeţei categoriilor
superioare de folosinţe, în special a celei
arabile;
     d) crearea unor suprafeţe compacte,
pe fiecare categorie de folosinţă, de
dimensiuni economice în cadrul fiecărei
exploataţii agricole;
     e) punerea în valoare a terenurilor
slab productive pentru agricultură;
     f) corelarea permanentă a condiţiilor
social-economice locale cu cele
ecologice;
     g) aplicarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice în domeniu.

    a) reducerea dispersării categoriilor de
folosinţă neeconomice situate în parcele
mici, izolate, intercalate;
    b) corectarea amplasării neraţionale a
unor categorii de folosinţă faţă de
ansamblul elementelor teritoriale, relief,
centre de producţie, căi de comunicaţie,
canale de desecare, canale de irigaţii;
     c) creşterea suprafeţei categoriilor
superioare de folosinţe, în special a celei
arabile;
     d) crearea unor suprafeţe compacte, pe
fiecare categorie de folosinţă, de
dimensiuni economice, asigurându-se
dreptul de preemţiune la vânzarea
terenurilor agricole, pentru exploataţiile
agricole; e) punerea în valoare a terenurilor
slab productive pentru agricultură;
     f) corelarea permanentă a condiţiilor
social-economice locale cu cele ecologice;
     g) aplicarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice în domeniu.

Deputat: Tudor Mohora - PSD
11. Art.21 - (2) Proiectele elaborate cu

respectarea prevederilor alin.(1) devin
obligatorii.

Alin.(2) al art.21 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.21 - (2) Proiectele elaborate cu
respectarea prevederilor alin.(1) devin

1. Este necesară încurajarea
proprietarilor de a se asocia
în parcele mai mari şi de a se
organiza în exploataţii
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obligatorii. Valoarea proiectelor în cazul
proprietarilor individuali va fi suportată
din sumele alocate de către Ministerul
Agriculturii.�

Deputat: Atilla Kelemen � UDMR
Deputat: Kovacs Zoltan - UDMR

agricole.
2. Pentru a nu afecta bugetul
Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor

12. După art.23 se introduce un articol nou,
art.231 cu următorul cuprins:
"Art.231 � În zonele agricole unde nu
există disponibilitate pentru înfiinţarea
de exploataţii agricole dimensionate
potrivit articolului 5 alin. (1), datorită
lipsei unor specialişti sau administratori
care să conducă astfel de exploataţii
agricole, Ministerul Agriculturii prin
Direcţiile Judeţene Agricole vor constitui
astfel de exploataţii pe care le vor
gestiona până la intrarea sub incidenţa
prezentei legi, dar nu mai mult de 3 ani
de la înfiinţarea exploataţiei agricole
respective.�

Deputat: Mircea Toader - PD

1.
2. Legislaţia în vigoare nu
permite gestionarea de către
Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor  a
exploataţiilor agricole.

13. Art.24.  - Până la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe de urgenţă,
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, împreună cu Ministerul

Art.24 se abrogă.

Deputat: Tudor Mohora - PSD

1. Întrucât se regăseşte în
prevederile art.23 reformulat.
2. Art.23 nu se referă la
organizarea exploataţiilor
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Administraţiei Publice, va elabora
normele tehnice de întocmire a
proiectelor de organizare a teritoriului
exploataţiilor agricole prevăzute la
art.15 - 21.

agricole.

14. Art.25.  - (1) Prezenta ordonanţă de
urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de
la data publicării ei în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Alin.(1) al art.25 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.25.  - (1) Prezenta lege intră în vigoare
la 30 de zile de la data publicării ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.�

Deputat: Emil Boc - PD

1.Sub raport juridic,
Ordonanţa de urgenţă nr.108
este în vigoare până la
intrarea în vigoare a Legii de
aprobare a Ordonanţei de
urgenţă nr.108/2001. După
aprobarea, Ordonanţa de
urgenţă se transformă în lege.
2. Ordonanţa fiind în vigoare
nu mai este necesar un alt
termen pentru punerea în
aplicare a legii.

             Preşedinte,       Secretar,

                               Ilie NEACŞU                                          Victor NEAGU

Întocmit: Experţi parlamentari,

     Anton Păştinaru

     Aneta Barbu
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