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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă pentru  

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind  
sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli  

pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole precum 
 şi  de instalaţii pentru irigat din producţia internă 

 
 
 

În urma examinării în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
132/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor 
agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă, 
în şedinţa din 22.09.1999, Comisia propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor cu 
următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
Crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 132/1999 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 

Articolul unic : 
 “Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 132/1999 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 

Ca urmare a modificărilor şi 
completărilor aduse în textul legii 



0. 1. 2. 3. 
 

privind sprijinul acordat de stat 
producătorilor agricoli pentru 
achiziţionarea de tractoare, combine, 
maşini şi utilaje agricole, precum şi de 
instalaţii pentru irigat din producţia 
internă. 

Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul 
acordat de stat producătorilor agricoli pentru 
achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi 
utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru 
irigat din producţia internă, cu următoarele 
modificări şi completări” 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. La articolul 3, partea introductivă, 
precum şi lit. a) şi c) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
“Art. 3 – Băncile comerciale vor acorda 
din surse proprii credite la dobânda zilei 
pentru achiziţionarea din producţia 
internă de tractoare, combine, maşini şi 
utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, 
animale de prăsilă, construirea şi 
amenajarea de spaţii pentru cazarea şi 
creşterea animalelor, sere, solarii şi 
înfiinţări de plantaţii viticole nobile, 
pomicole, arbuşti fructiferi, pe o 
perioadă de 5 ani, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 

La punctul 3, art. 3, partea introductivă se va 
modifica şi va avea următorul cuprins: 
“3. Art. 3 – Băncile comerciale vor acorda din 
surse proprii credite la dobânda zilei pentru 
achiziţionarea din producţia internă de 
combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii 
pentru irigat, animale de prăsilă, construirea şi 
amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea 
animalelor, sere, solarii pe o perioadă de 5 ani   
şi 7 ani pentru  tractoare, înfiinţări de 
plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti 
fructiferi, cu respectarea următoarelor 
condiţii:” 
Deputat Gheorghe Valeriu – PNL 
Deputat Neagu Victor – PDSR 

Pentru a crea facilităţi 
producătorilor agricoli, beneficiari 
de credite, în cazul investiţiilor pe 
termen lung şi durată mare de 
realizare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 3. Art.3 a) să reprezinte cel mult 85% 
din preţul tractoarelor, combinelor, 
maşinilor şi utilajelor agricole, 
instalaţiilor pentru irigat, animalelor 
de prăsilă cumpărate, precum şi a 
spaţiilor construite sau amenajate 
pentru cazarea animalelor, sere, 
solarii, înfiinţări de plantaţii viticole 

Punctul 3, art. 3  lit. a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.3 a) să reprezinte 85% din preţul 
tractoarelor, combinelor, maşinilor şi utilajelor 
agricole, instalaţiilor pentru irigat, animalelor 
de prăsilă cumpărate, precum şi a spaţiilor 
construite sau amenajate pentru cazarea şi 
creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de 

Pentru a fi eliminată ambiguitatea 
în stabilirea procentului. 
Pentru corelare cu prevederile din 
partea introductivă. 



0. 1. 2. 3. 
 

nobile, pomicole, arbuşti fructiferi, 
diferenţa urmând a fi achitată din 
fonduri proprii de către beneficiari; 

 

plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti 
fructiferi, diferenţa urmând a fi achitată din 
fonduri proprii de către beneficiari;” 
Deputat Tabără Valeriu – PUNR 
Deputat Paul Alecu – PNŢ-CD 

4. 3. Art. 3 c) creditele se vor acorda cu o 
perioadă de graţie de : 

1. un an pentru tractoare, combine, 
maşini şi utilaje agricole, instalaţii 
pentru irigat, precum şi pentru 
construirea de sere, solarii, 
amenajarea de spaţii pentru cazarea şi 
creşterea animalelor; 

2. un an pentru cumpărarea de animale 
de prăsilă la speciile porcine, ovine, 
caprine, păsări, animale de blană, 
albine şi peşti; 

3. doi ani pentru cumpărarea animalelor 
de prăsilă la speciile bovine, bubaline 
şi ecvine; 

4. trei ani pentru înfiinţarea de plantaţii 
viticole nobile, pomicole, în funcţie 
de perioada de intrare pe rod; 

5. un an pentru înfiinţarea de plantaţii 
de arbuşti fructiferi.” 

 Punctul 3 art. 3 lit. c) se va modifica şi va 
avea următorul cuprins: 
“3. Art.3 c) creditele se vor acorda cu o 
perioadă de graţie de : 
1. 2 ani pentru tractoare, combine, maşini şi 

utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, 
precum şi pentru construirea de sere, 
solarii, amenajarea de spaţii pentru cazarea 
şi creşterea animalelor; 

2. un an pentru cumpărarea de animale de 
prăsilă la speciile porcine, ovine, caprine, 
păsări, animale de blană, albine şi peşti; 

3. doi ani pentru cumpărarea animalelor de 
prăsilă la speciile bovine, bubaline şi 
ecvine; 

4. 4 ani pentru înfiinţarea de plantaţii viticole 
nobile, pomicole, în funcţie de perioada de 
intrare pe rod; 

5. un an pentru înfiinţarea de plantaţii de 
arbuşti fructiferi.” 

Deputat Neacşu Ilie – PRM  

Pentru susţinerea investiţiilor pe 
termen lung şi cu o durată mare de 
realizare. 

5.  La punctul 3 art.3 se va introduce o literă nouă, 
litera e), cu următorul cuprins: 
“e) Beneficiarii creditelor  pentru 

Pentru a lărgi sfera garanţiilor prin 
bunurile achiziţionate. 



0. 1. 2. 3. 
 

achiziţionarea de tractoare, combine, maşini 
şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, 
animale de prăsilă, construirea şi 
amenajarea de spaţii pentru cazarea şi 
creşterea animalelor, sere, solarii, 
înfiinţarea de plantaţii viticole nobile, 
pomicole, arbuşti fructiferi pot garanta şi cu 
bunurile pentru care se iau creditele.” 
Deputat Tabără Valeriu – PUNR  

 
 

În cursul dezbaterilor în Comisie, următorul amendament nu a fost acceptat: 
 
  

Nr.  
Crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

 

Motivare 
1.  Argumente pro 
2. Argumente contra 

0. 1. 2. 3. 
1. 3. “Art. 3 – Băncile comerciale vor acorda din surse 

proprii credite la dobânda zilei pentru achiziţionarea din 
producţia internă de tractoare, combine, maşini şi utilaje 
agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prăsilă, 
construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi 
creşterea animalelor, sere, solarii şi înfiinţări de plantaţii 
viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi, pe o 
perioadă de 5 ani, cu respectarea următoarelor condiţii:”

La punctul 3 art. 3, partea 
introductivă se va modifica şi va 
avea următorul cuprins: 
“3. “Art. 3 – Băncile comerciale vor 
acorda din surse proprii credite la 
dobânda zilei pentru cumpărarea de 
animale de prăsilă, construirea şi 
amenajarea de spaţii pentru 
cazarea şi creşterea animalelor, 
sere, solarii pe o perioadă de5 ani; 

1. Prelungirea termenelor 
crează premisele unei 
folosiri ineficiente a 
resurselor. 



0. 1. 2. 3. 
 

pentru înfiinţarea de plantaţii 
viticole nobile, pomicole, arbuşti 
fructiferi, pentru o perioadă de 7 
ani; pentru cumpărarea de 
tractoare, combine, maşini şi 
utilaje agricole şi instalaţii pentru 
irigat, pentru o perioadă de 10 ani, 
în următoarele condiţii:” 
Deputat Tabără Valeriu – PUNR  
 

 
 
 
 
 
 

   Preşedinte         Secretar 
 
    Gheorghe Cristea                                          Victor Neagu 
 
 
 
 Întocmit: Expert parlamentar 
   Anton Păştinaru 
   Aneta Simionescu 
 
 


