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

Bucureşti, 13.02.2002
Nr. 24/60

RAPORT
asupra propunerii legislative privind Legea Creditului Agricol
În urma examinării propunerii legislative privind Legea Creditului Agricol, în şedinţa din 12.02.2002, Comisia propune,
cu unanimitate de voturi, ca aceasta să fie supusă spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor cu următoarele
amendamente:
Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
Titlul legii
"Legea Creditului Agricol"

1.

Art.1. Se constituie Societatea
Comercială CREDITUL AGRICOL
SA în baza Legii nr.31/1990,
republicată,
prin
asocierea
Ministerului
Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor cu cel puţin

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
Titlul legii se modifică astfel:
"Legea
Creditului
Agricol
producţie"

Motivare
3.
vizează
pentru Legea
producţiei agricole.

Deputat: Lăpuşan Alexandru – PSD
Deputat: Kelemen Attila - UDMR
Deputat: Pereş Alexandru - PD
Art.1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art.1. Creditul agricol pentru producţie
este un instrument economico-financiar de
politică agricolă prin intermediul căruia se
susţin activităţile curente de producţie

stimularea

Pentru asigurarea unei finanţări
eficiente a activităţii economice
din
agricultură,
membrii
Comisiei au adoptat în urma

0.

1.
patru bănci comerciale.

2.

Art.2. Participarea Ministerului
Agriculturii,
Alimentaţiei
şi
Pădurilor la constituirea capitalului
social al Societăţii Comerciale
CREDITUL AGRICOL SA va fi de
minim 51% exercitând toate
drepturile şi obligaţiile aferente
calităţii de acţionar majoritar.

2.

3.

agricolă, stabilite prioritar de Ministerul dezbaterilor modificări de fond
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.”
ale
prevederilor
propunerii
legislative, creând un nou cadru
Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
instituţional pentru creditul
Deputat: Neacşu Ilie – PRM
agricol.
Deputat: Neagu Victor –PSD
Deputat: Ionel Adrian – PSD
Art.2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art.2.
Prin activitate curentă de
producţie agricolă se înţeleg acţiunile care
vizează:
a) înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea
culturilor
agricole,
întreţinerea
şi
recoltarea
plantaţiilor
pomi-viticole
precum şi asigurarea culturilor şi
plantaţiilor împotriva efectelor dăunătoare
ale factorilor naturali de risc;
b) achiziţionarea, din producţia internă, a
puilor de pasăre pentru carne şi ouă şi a
purceilor pentru îngrăşat;
c) aprovizionarea şi procesarea hranei,
asigurarea
medicamentelor
şi
tratamentelor medicale, a cheltuielilor
curente pentru întreţinerea şi funcţionarea
adăposturilor, utilajelor şi instalaţiilor
aferente, precum şi asigurarea efectivelor
de
animale
împotriva
bolilor
şi
accidentelor.”
2

0.

3.

4.

1.

Art.3. În bugetul Ministerului
Agriculturii,
Alimentaţiei
şi
Pădurilor pe anul 2001 vor fi
prevăzute sursele de finanţare
necesare,
în
suma
de
………….miliarde lei, care se pun la
dispoziţia
SC
CREDITUL
AGRICOL SA, în baza unui acord
încheiat între minister şi Societatea
Comercială CREDITUL AGRICOL
SA.

Art.4. (1): Societatea comercială
CREDITUL AGRICOL SA va
derula aceste surse de finanţare prin
bănci comerciale stabilite prin
licitaţie şi va pune la dipoziţia
acestora sumele necesare creditării
agriculturii în condiţiile prezentei
legi, pe bază de convenţii încheiate

2.

3.

Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Nicolescu Mihai – PSD
Deputat: Bâldea Ioan – PRM
Deputat: Stan Ioan - PSD
Deputat: Kelemen Attila - UDMR
Art.3 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 3. Beneficiază de facilităţile oferite de
creditul
agricol
pentru
producţie,
producătorii agricoli, persoane fizice sau
juridice care exploatează, în condiţiile
legii, terenuri agricole sau efective de
animale, în scopul obţinerii producţiei
agricole, indiferent de forma juridică şi de
natura capitalului.”
Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Mihalachi Vasile – PSD
Deputat: Mocioalcă Ion – PSD
Deputat: Pribeanu Gheorghe – PSD
Art.4 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 4. (1) De prevederile prezentei legi
beneficiază persoanele fizice şi juridice
autorizate, ce deţin tehnică şi specializare
în
executarea
de
servicii
pentru
producătorii agricoli prevăzuţi la art. 3,
dacă angajează credite în vederea prestării
3

0.

1.

2.

cu acestea.
(2): Convenţiile vor fi definite prin
statutul
Societăţii
Comerciale
CREDITUL AGRICOL SA, potrivit
normelor metodologice aprobate prin
hotărâre a Guvernului şi poiticilor
agrare guvernamentale.

serviciilor pentru activităţile prevăzute la
art. 2 lit. a).
(2) Pentru aceleaşi lucrări agricole
prevăzute în tehnologiile specifice pe filiera
de producţie nu se pot acorda credite atât
producătorului, cât şi prestatorului de
servicii.”

3.

Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Vişinescu Marinache – PRM
Deputat: Ştefan Ion – PSD
Deputat: Pereş Alexandru - PD
5.

Art.5. (1): Producătorii agricoli pot
beneficia prin intermediul băncilor
comerciale
pe
baza
surselor
Societăţii Comerciale CREDITUL
AGRICOL SA de:
a) credite pe termen scurt, a căror
rambursare nu depăşeşte 12 luni,
pentru aprovizionarea materială şi
realizarea
producţiei
agricole,
conform devizelor de produs;
b) credite pe termen mijlociu, a
căror rambursare este cuprinsă între
1 şi 5 ani, destinate procurării de
echipamente, tractoare, maşini şi
utilaje agricole, animale de producţie
şi reproducţie, material săditor etc.;

Art.5 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 5. (1)
Activitatea curentă de
producţie poate fi finanţată din fonduri
proprii ale producătorului şi din credite
bancare. Băncile comerciale vor acorda
creditele cu respectarea prevederilor Legii
bancare nr. 58/1998 şi a normelor proprii
de creditare.
(2) Creditele acordate în baza prezentei
legi, pot fi garantate de către Fondul de
Garantare a Creditului Rural sau alte
societăţi comerciale de profil, precum şi de
către împrumutat prin : gaj fără
deposedare pe culturi, animale sau maşini
şi utilaje agricole, asigurate la societăţi de
4

0.

6.

7.

1.

2.

c) credite pe termen lung, a căror
durată de rambursare depăşeşte 5
ani, cu o perioadă de graţie de un an,
în vederea realizării de adăposturi în
zootehnie, spaţii de producţie şi
deopzitare,
sere,
plantaţii
pomiviticole,
introducerea
şi
extinderea suprafeţelor agricole în
proprietate privată şi a irigaţiilor
etc.;
(2): Băncile comerciale acordă
credite în condiţiile Legii bancare
nr.58/1998 şi a normelor proprii de
creditare.
Art.6. (1): Societatea Comercială
CREDITUL AGRICOL SA va aloca
băncilor comerciale sursele de
creditare cu o dobândă egală cu rata
scontului practicate de Banca
Naţională a României.
(2): Băncile comerciale vor acorda
beneficiarului credite la o dobândă
egală cu rata scontului la care se
adaugă costurile de operare ale
băncii, în puncte procentuale,
convenite cu Societatea Comercială
CREDITUL AGRICOL SA.

asigurări, ipotecă asupra clădirilor şi
terenurilor agricole sau alte garanţii
agreate de băncile creditoare.”

3.

Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Predică Vasile – PSD
Deputat: Neacşu Ilie – PRM

Art.6 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 6.
Beneficiarii creditelor sunt
obligaţi să ramburseze creditul în
maximum 360 de zile de la acordare,
termenele de rambursare a ratelor de
împrumut şi de plată a dobânzilor aferente
urmând să fie convenite în funcţie de
tehnologiile agricole specifice, corelate cu
perioada de valorificare a producţiei.”

Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Bozgă Ion – PSD
Deputat: Mardari Ludovic – PRM
Art.7. (1): Beneficiarii creditelor, de Art.7 se modifică şi va avea următorul
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0.

8.

1.

2.

regulă, rambursează creditele după
valorificarea
şi
încasarea
contravalorii produselor creditate în
cazul credutelor pe termen scurt, dar
nu mai târziu de 12 luni de la data
acordării.
(2): În cazul creditelor pe termen
mijlociu şi lung, rambursarea ratelor
şi plata dobânzilor se va face la
scadente corelate cu fluxul de
numerar al proiectului.
(3): Dobânda se calculează la
volumul creditelor acordate şi se
plăteşte de către beneficiari etalonat,
corelat cu rambursarea ratelor de
credit.

cuprins:
“Art. 7. (1) Beneficiarii care rambursează
creditele şi plătesc dobânzile la termenele
scadente prevăzute în contractele de
împrumut, beneficiază de un grant - sumă
nerambursabilă - calculat la nivelul ratelor
de împrumut rambursate.
(2) Nivelul grantului este de până la
30% din volumul creditului.”

Art.8. (1): Băncile comerciale vor
rambursa Societăţii Comerciale
CREDITUL AGRICOL SA sumele
primite şi dobânda aferentă, la
scadenţele prevăzute în contractul de
credit şi convenţiile încheiate între
părţi, indiferent dacă beneficiarii
creditelor şi-au rambursat sau nu
creditele şi dobânda aferentă până la
termenele prevăzute în grafice.
(2): În cazul în care creditul a fost
rambursat la scadenţă şi achitată

Art.8 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 8.
Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor va încheia, cu
băncile comerciale selectate, convenţii prin
care se vor stabili mecanismele, termenele,
competenţele şi costurile operaţiunilor
bancare, în vederea acordării creditelor
potrivit prevederilor prezentei legi.”

3.

Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Raşovan Dan Grigore - PSD
Deputat: Sadici Octavian – PRM

Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Naum Liana Elena - PSD
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0.

1.

2.

3.

dobânda aferentă, băncile comerciale Deputat: Neacşu Ilie – PRM
vor reţine costurile de operare
negociate cu Societatea Comercială
CREDITUL AGRICOL SA. În caz
de nerambursare la scadenţă, băncile
comerciale nu vor reţine din dobânda
cuvenită costurile de operare
aferente, iar acestea vor fi încasate la
plata obligaţiilor restante de către
împrumutaţi.
(3): La rambursarea creditului la
scadenţă şi a dobânzilor aferente,
conform
tuturor
obligaţiilor
contractuale, producătorul agricol va
primi o bonificaţie de 15 –55% din
valoarea creditului de care a
beneficiat.
(4): Bonificaţia se acordă de către
banca finanţatoare în condiţiile
prevăzute în convenţie şi se deduce
de către aceasta din sumele puse la
dispoziţie de Societatea Comercială
CREDITUL AGRICOL SA.
(5): În caz de nerespectare a
obligaţiilor contractuale bonificaţia
nu se acordă.
(6): Bonificaţia acordată în baza
prevederilor prezentei legi este
scutită de impozitare.
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0.

1.

2.

9.

Art.9. (1): Băncile comerciale vor
prezenta lunar Societăţii Comerciale
CREDITUL AGRICOL SA modul
de utilizare a sumelor puse la
dispoziţie, destinaţia creditului,
termenele de rambursare a acestora,
dobânda aferentă, categoria de risc
etc.
(2):
Societatea
Comercială
CREDITUL AGRICOL SA va
mandata specialiştii în domeniu
economic de la Direcţiile Generale
pentru Agricultură şi Industrie
Alimentară
judeţene
şi
a
municipiului Bucureşti pentru a
verifica la producătorii agricoli
modul de utilizare a creditelor
acordate de băncile comerciale din
resursele acestora.

Art.9 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 9. (1)
La solicitarea băncilor
comerciale selectate, funcţie de creditele
destinate finanţării producţiei agricole,
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor va deschide conturi la aceste
bănci, în care se vor depune sumele
corespunzătoare granturilor respective.
(2) Pentru sumele depuse în conturile
prevăzute la alin. (1) se acordă dobânda
comercială practicată pentru agenţii
economici.
(3) Din fondurile aflate în conturile
constituite
de
către
Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
potrivit prevederilor prezentei legi, se vor
deconta
granturile
corespunzătoare
creditelor rambursate
în
condiţiile
contractelor de creditare, precum şi
contravaloarea
serviciilor
bancare,
conform convenţiilor încheiate.
(4)
Sumele aferente granturilor
neutilizate ca urmare a necontractării de
credite sau a utilizării creditelor pentru
alte destinaţii şi dobânzile cuvenite în
condiţiile art. 9 alin. 2, după achitarea
serviciilor băncilor comerciale, sunt la
dispoziţia
Ministerului
Agriculturii,

3.
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0.

1.

2.

3.

Alimentaţiei şi Pădurilor, până la
încheierea execuţiei bugetare şi vor putea
fi folosite, cu aprobarea ministrului,
pentru finanţarea altor programe.”

10.

11.

Art.10. Pentru sumele puse la
dispoziţia băncii şi neutilizate banca
va plăti Socităţii Comerciale
CREDITUL AGRICOL SA o
dobândă negociată cu aceasta, dar nu
mai mică decât cea oferită
persoanelor juridice la depozite sau
titluri de stat.

Art.11. Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor va prevede
în
bugetele
anuale
valoarea
bonificaţiilor acordate producătorilor
agricoli în anul precedent şi va

Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Nădejde Vlad George – PSD
Deputat: Crăciun Dorel – PSD
Deputat: Mardari Ludovic - PRM
Art.10 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 10. (1)
Fondurile necesare
granturilor acordate în condiţiile prezentei
legi se asigură prin bugetul Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
(2) Anual, prin Hotărâre a Guvernului,
se va stabili nivelul grantului, culturile,
plantaţiile şi speciile de animale care pot
beneficia de acesta.”
Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Neagu Victor – PSD
Deputat: Ianculescu Marian – PSD
Deputat: Sadici Octavian - PRM
Art.11 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 11. Băncile comerciale, care acordă
credite în condiţiile prezentei legi, sunt
obligate
să
pună
la
dispoziţia
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0.

1.

2.

3.

reîntregi sursele de creditare alocate reprezentanţilor Ministerului Agriculturii,
Societăţii Comerciale CREDITUL Alimentaţiei şi Pădurilor informaţii şi
AGRICOL SA.
documente privind utilizarea creditelor şi
acordarea
granturilor,
potrivit
prevederilor prezentei legi.”

12.

13.

Art.12.
Societatea
Comercială
CREDITUL AGRICOL SA va
înfiinţa o bancă de date pentru
monitorizarea operaţiunilor efectuate
atât în ce priveşte alocarea fondurilor
cât şi utilizarea acestora de către
băncile comerciale.

Art.13. Cheltuielile de funcţionare
ale
Societăţii
Comerciale
CREDITUL AGRICOL SA vor fi
suportate din veniturile financiare
rezultate
din
plasamentele
disponibilităţilor proprii şi a unui
comision de utilizare plătit de

Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Posea Petre – PSD
Deputat: Bâldea Ioan – PRM
Art.12 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 12. Specialiştii Direcţiilor Generale
pentru Agricultură şi Alimentaţie judeţene
şi ai Municipiului Bucureşti au obligaţia de
a verifica, la producătorii agricoli,
respectarea destinaţiei creditelor acordate
în condiţiile prezentei legi.”
Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Nicolescu Mihai - PSD
Deputat: Tărâţă Culiţă – PSD
Deputat: Pribeanu Gheorghe - PRM
Art.13 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 13. Folosirea creditelor contractate,
potrivit prevederilor prezentei legi, în alte
scopuri decât cele prevăzute de lege,
precum şi acordarea de granturi
beneficiarilor care nu îndeplinesc condiţiile
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0.

1.

2.

3.

băncile comerciale de maxim 0,2% legale, constituie infracţiune de înşelăciune
din valoarea sumelor alocate contra avutului public şi se pedepseşte
conform prevederilor Codului Penal.”
acestora anual prin convenţii.
Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Sbârcea Sergiu - PSD
Deputat: Neacşu Ilie – PRM
14.

Art.14. În termen de 30 de zile de la
data promulgării prezentei legi vor fi
aprobate prin hotărâre a Guvernului
României normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.

Art.14 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 14. În termen de 30 de zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Guvernul va
elabora normele metodologice de aplicare.”
Deputat: Lăpuşan Alexandru - PSD
Deputat: Pribeanu Gheorghe – PRM
Deputat: Ionel Adrian - PSD

În cursul dezbaterii în Comisie următoarele amendamente au fost respinse:
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0.

1.

2.

3.

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivare

0.
1.

1.
Art.5. (2): Băncile comerciale
acordă credite în condiţiile Legii
bancare nr.58/1998 şi a normelor
proprii de creditare.

2.
Alin.2 al art.5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“Art.5. (2) Creditele acordate în baza
prezentei legi, pot fi garantate de către
Fondul de Garantare a Creditului Rural
sau alte societăţi comerciale de profil,
precum şi de către împrumutat prin : gaj
fără deposedare pe culturi, animale sau
maşini şi utilaje agricole, asigurate la
societăţi de asigurări, ipotecă asupra
clădirilor şi terenurilor agricole sau alte
garanţii agreate de băncile creditoare sau
alte garanţii convenite de părţi.”

3.

2.

3.

Art.7. (2): În cazul creditelor pe
termen mijlociu şi lung, rambursarea
ratelor şi plata dobânzilor se va face
la scadente corelate cu fluxul de
numerar al proiectului.

Deputat: Alexandru Pereş - PD
Alin.2 al art.7 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“Art.7. (2) Nivelul grantului este de la 1030% din volumul creditului şi va fi stabilit
anual pe culturi, plantaţii şi specii de
animale prin hotărâre a Guvernului.”

Deputat: Alexandru Pereş - PD
Art.10. Pentru sumele puse la Art.10 se modifică şi va avea următorul
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0.

1.

2.

3.

dispoziţia băncii şi neutilizate banca
va plăti Socităţii Comerciale
CREDITUL AGRICOL SA o
dobândă negociată cu aceasta, dar nu
mai mică decât cea oferită
persoanelor juridice la depozite sau
titluri de stat.

cuprins:
“Art.10. Fondurile necesare granturilor
acordate în condiţiile prezentei legi se
asigură
prin
bugetul
Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.”
Deputat: Alexandru Pereş - PD

Preşedinte,

Secretar,

Ilie NEACŞU

Victor NEAGU

Întocmit: Experţi parlamentari
Anton Păştinaru
Aneta Barbu
Aleodor Păunescu
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