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 R A P O R T  
asupra proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2003 privind 

acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli 
pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 hectare inclusiv  

 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2003 
privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli 
pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 hectare inclusiv, transmis cu adresa nr.474 din 2 septembrie 2003. 
 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea producătorilor agricoli, în anul agricol 2003-2004, a unui sprijin 
direct al statului de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 hectare.  
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul 
agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren 
arabil de până la 5 hectare inclusiv face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.72 din Constituţie. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor domnul Adam Crăciunescu  � secretar de stat  în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 
Mediului.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi  32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 10 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, în şedinţa din 16.09.2003.   
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu o modificare a proiectului de lege. 

 



0 1 2 3 
 

 2 

I. Amendamente admise 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament:  

Nr. 
Crt. 

 
Text iniţial 

 

Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
propunerii amendamentelor 

0 1 2 3 
1.  Articol unic: - Se aprobă Ordonanţa  

Guvernului nr.72/2003 privind 
acordarea în anul agricol 2003-2004 
a unui sprijin direct al statului de 2 
milioane lei/ha producătorilor 
agricoli pentru suprafeţe de teren 
arabil de până la 5 hectare inclusiv. 

Articol unic: - Se aprobă Ordonanţa  
Guvernului nr.72/2003 privind acordarea 
în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin 
direct al statului de 2 milioane lei/ha 
producătorilor agricoli pentru suprafeţe 
de teren arabil de până la 5 hectare 
inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.610 din 28 august 
2003, cu următoarea modificare:  . 

 

2.  Art.14. � Pe data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă se 
abrogă art.VIII din Ordonanţa 
Guvernului nr.3/2003 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2001 privind 
regimul accizelor şi pentru instituirea 
unor măsuri de îmbunătăţire a 
colectării unor venituri bugetare, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.24 din 17 
ianuarie 2003, aprobată cu modificări  
şi completări prin Legea nr.247/2003.  

Se abrogă. 
 
 
Deputat Mircea Nicu Toader � PD 
Deputat Anca Daniela Boagiu � PD 
Deputat Valeriu Gheorghe � PNL 
Grupul parlamentar al PRM  

Acest articol elimină practic 
prevederile HG nr.109/2003 
pentru sprijinirea 
producătorilor agricoli în 
vederea achiziţionării de 
motorină în anul 2003, care 
asigura producătorilor agricoli 
o subvenţie de 3600 de 
lei/litru de motorină.  
Eliminarea subvenţiei pentru 
motorină face ca cei care 
utilizează combustibilul pentru 
agricultură să plătească practic 
şi taxa de drum cu toate că nu 
utilizează infrastructura rutieră  
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naţională, mai mult decât atât, 
de prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.72/2003beneficiază un 
număr restrâns de producători 
agricoli, respectiv numai cei 
care exploatează direct numai 
5 ha din proprietatea de teren 
pe care o deţin, şi nu cei care 
sunt prevăzuţi în HG 
nr.109/2003.      

 
 
 
 

PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
  Ioan BÂLDEA             Alexandru PEREŞ  
 
 
 
 
 
 
Întocmit:    Consilier 
        Anton Păştinaru 
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