PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Data, 23.10.2003
Nr.24/420
Prezentul raport înlocuieşte în totalitate raportul transmis
cu adresa nr.24/340 din 18.09.2003

RAPORT SUPLIMENTAR
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 ha 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 ha inclusiv, transmis cu adresa nr.474 din 2 septembrie 2003.
În şedinţa din 30.09.2003, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la Comisie a proiectului de lege sus
menţionat, în vederea examinării împreună cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.82/2003 pentru modificarea şi completarea 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 ha inclusiv şi întocmirea unui raport suplimentar.
Proiectul legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă 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 ha inclusiv face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.72 din Constituţie.

0

1

2

3

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor domnul Gheorghe Predilă, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu un vot împotrivă şi o abţinere din voturile celor prezenţi, în şedinţa din
21.10.2003.
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări a proiectului de lege.
I.
Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
Crt.

Text iniţial

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
propunerii amendamentelor
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1.

Articol unic - Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.72/2003
privind acordarea în anul agricol 20032004 a unui sprijin direct al statului de
2 milioane lei/ha producătorilor
agricoli pentru suprafeţe de teren arabil
de până la 5 ha inclusiv.

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.

2.

Art.1. –
b) persoanele fizice, proprietare
de teren arabil, organizate în exploataţii
agricole fără personalitate juridică, care
au în proprietate şi exploatează terenuri
arabile de până la 5 ha, beneficiază de

Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.72 din 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 ha inclusiv,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.610 din 28 august
2003, cu următoarele modificări şi
completări:
Litera b) a alineatului (2) al articolului 1
se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Art.1. b) persoanele fizice, proprietare de teren
arabil, pentru suprafeţe de până la 5 ha
inclusiv, organizate în exploataţii agricole

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.
Preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
2
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sprijin numai în limita a 5 ha.

5.

Art.2. - Persoanele fizice ale căror
terenuri se află în evidenţele
exploataţiilor agricole cu personalitate
juridică nu beneficiază de prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă.

3

fără personalitate juridică sau în societăţi nr.82/2003.
agricole
constituite
conform
Legii
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură; cei care au
în proprietate peste 5 ha beneficiază de
sprijin numai în limita a 5 ha inclusiv”.
Comisia pentru agricultură
După alineatul (2) al articolului 1, se
introduce un nou alineat, alin.(3), cu
următorul cuprins:
„Art.1. (3) Proprietarii de terenuri care lucrează
atât individual, cât şi în asociere suprafeţe de
teren arabil beneficiază de prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă numai în
limita a 5 ha”.

3.

4.

2

Comisia pentru agricultură
Art.2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art.2. Persoanele fizice ale căror terenuri
se află în evidenţele exploataţiilor agricole
cu personalitate juridică, cu excepţia celor
prevăzute la art.1 alin.(2) lit.b), nu
beneficiază de prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă”.

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.
Preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.82/2003.

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.
Preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.82/2003.

Comisia pentru agricultură
După alineatul (1) al articolului 3 se
3
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introduce un nou alineat, alin.(11) cu
următorul cuprins:
„Art.3. (11) Sprijinul direct al statului în valoare
de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de
teren arabil de până la 5 ha inclusiv se
acordă producătorilor agricoli organizaţi în
societăţi agricole constituite conform Legii
nr.36/1991, pe baza cererii scrise al cărui
model este prevăzut în anexa nr.1 a”.
6.

7.

Comisia pentru agricultură
Alin.(2) al articolului 3 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art.3. - (2) Cererile solicitanţilor
sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada
dreptului de proprietate asupra terenului
arabil în suprafaţă de până la 5 ha inclusiv,
se depun până la data de 1 noiembrie 2003 la
primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor
şi sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza
cărora se află amplasat terenul, se verifică de
reprezentantul centrului agricol sau
al
centrului comunitar pentru cadastru şi
agricultură şi se vizează de primar”.

Art.3. (2)
Cererile
solicitanţilor
sprijinului, însoţite de acte ce fac
dovada dreptului de proprietate asupra
terenului arabil în suprafaţă de până la
5 ha inclusiv, se depun în termen de 25
de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă la
primăriile
comunelor,
oraşelor,
municipiilor şi sectoarelor municipiului
Bucureşti pe raza cărora se află
amplasat terenul, se verifică de
reprezentantul centrului agricol sau
centrului comunitar pentru cadastru şi
Comisia pentru agricultură
agricultură şi se vizează de primar.
Art.6. – (1)
Litera a) a alineatului 1 al articolului 6, se
a) pentru culturile care se înfiinţează modifică şi va avea următorul cuprins:
în toamna anului 2003, în două etape,
„Art.6. – (1)

3

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.
Preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.82/2003.

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.
Preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.82/2003.

Pentru respectarea normelor
4
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astfel:
- 1.000.000 lei/ha în luna octombrie
2003, pentru înfiinţări de culturi de
toamnă;
- 1.000.000 lei/ha până la data de 1
aprilie 2004, pentru fertilizarea şi
erbicidarea culturilor înfiinţate în
toamna anului 2003.
8.

2
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a) pentru culturile care se înfiinţează în
toamna anului 2003, în două etape, astfel:
- 1.000.000 lei/ha în lunile octombrie şi
noiembrie 2003, pentru înfiinţări de culturi
de toamnă.
- 1.000.000 lei/ha până la data de 1 aprilie
2004, pentru fertilizarea şi erbicidarea
culturilor înfiinţate în toamna anului 2003.”

de tehnică legislativă.
Preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.82/2003.

Comisia pentru agricultură
Art.14. – Pe data intrării în vigoare a Art.14. - se abrogă.
prezentei ordonanţe de urgenţă se
abrogă
art.VIII
din
Ordonanţa
Guvernului
nr.3/2003
pentru Deputat Mircea Nicu Toader – PD
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Deputat Anca Daniela Boagiu – PD
Guvernului
nr.158/2001
privind Deputat Valeriu Gheorghe – PNL
regimul accizelor şi pentru instituirea Grupul parlamentar al PRM
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.

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
naţională, mai mult decât atât,
de prevederile Ordonanţei de
urgenţă
a
Guvernului
nr.72/2003beneficiază
un
număr restrâns de producători
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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.
După anexa nr.1, se introduce anexa Preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.1a) cu următorul cuprins: - anexată
nr.82/2003.
Comisia pentru agricultură
La anexa nr.2, denumirea rubricii Preluat din Ordonanţa de
a
Guvernului
„Înfiinţări culturi de toamnă 1.000.000 urgenţă
lei/ha Termen octombrie 2003”, se nr.82/2003.
modifică în „Înfiinţări culturi de toamnă
1.000.000 lei/ha lunile octombrie şi
noiembrie 2003”.

9.

10.

Comisia pentru agricultură
II . Amendamente respinse
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.
0
1.

Text iniţial
1
Art.1. – (2)
b) persoanele fizice, proprietare de
teren arabil, organizate în exploataţii
agricole fără personalitate juridică, care
au în proprietate şi exploatează terenuri

Amendament propus şi autorul acestuia
2
Litera b) a alineatului (2) al articolului 1
se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.1. – (2)
1.
b) persoanele fizice, proprietare de teren
arabil, pentru suprafeţe de până la 5 ha 2.

Motivare
3

Societăţile

comerciale
6
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arabile de până la 5 ha, beneficiază de inclusiv, organizate în exploataţii agricole
sprijin numai în limita a 5 ha.
fără personalitate juridică sau în societăţi
agricole
constituite
conform
Legii
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură şi a Legii
nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată; cei care au în proprietate peste
5 ha beneficiază de sprijin numai în limita a
5 ha inclusiv”.

3

înfiinţate
potrivit
Legii
nr.31/1990 vor beneficia de
credite, conform prevederilor
Legii nr.150/2003 privind
creditul agricol.

Deputat Ludovic Mardari – PRM
2.

Art. 1. (2) Beneficiarii sprijinului în valoare de
2 milioane lei/ha sunt:
a) producătorii agricoli, persoane fizice
care au în proprietate teren arabil pe care
îl exploatează direct, de până la 5 ha
inclusiv; cei care au în proprietate peste
5 ha beneficiază de sprijin numai în
limita a 5 ha;
b) persoanele fizice, proprietare de teren
arabil, organizate în exploataţii agricole
fără personalitate juridică, care au în
proprietate şi exploatează terenuri
arabile de până la 5 ha, beneficiază de
sprijin numai în limita a 5 ha.

Alineatul (2) al art.1 al OUG nr.72/2003 se
completează cu o nouă literă c) şi va avea
următorul text:
„Art.1. (2) Beneficiarii sprijinului în valoare de 2
milioane lei/ha sunt:
a) producătorii agricoli, persoane fizice care
au în proprietate teren arabil pe care îl
exploatează direct, de până la 5 ha inclusiv;
cei care au în proprietate peste 5 ha
beneficiază de sprijin numai în limita a 5 ha;
b) persoanele fizice, proprietare de teren
arabil, organizate în exploataţii agricole fără
personalitate juridică, care au în proprietate
şi exploatează terenuri arabile de până la 5
ha, beneficiază de sprijin numai în limita a 5
ha.
c) producătorii agricoli, persoane fizice

1. S-ar face o mare nedreptate
acelor agricultori, persoane
fizice, care, conform unor
contracte de arendare, n-ar
beneficia de acest sprijin
direct al statului, cu toate că ei
prelucrează efectiv suprafeţele
agricole şi vor plăti chiar
impozit pe venitul obţinut în
urma activităţii agricole.
Chiar în expunerea de motive
a OUG nr.72/2003 se spune că
ordonanţa are rolul de a
„revigora clasa de mijloc a
7
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care au preluat în arendă terenuri
agricole până la 5 ha, conform unor
contracte de arendare, înregistrate la
autorităţile fiscale locale. Cei care,
conform contractului de arendare
administrează terenuri mai mari de 5 ha
beneficiază de sprijin numai în limita a 5
ha”.

producătorilor agricoli, care
prin sprijinul acordat, vor
obţine producţii bune cu
posibilităţi de valorificare pe
pieţele agroalimentare”.

Deputat Tamás Sándor – UDMR
Deputat Kovács Zoltán - UDMR

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Alexandru PEREŞ

2.
Producătorii
agricoli
prevăzuţi la lit.c) vor beneficia
de credite pentru producţie,
conform prevederilor Legii
nr.150/2003

Întocmit: Consilier
Anton Păştinaru

ANEXA Nr.1a)
Comuna (oraşul, municipiul) ...................
Judeţul ......................................................
Nr.de înregistrare.............. din .................
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Vizat
Primar,
......................
(semnătura şi ştampila)

Verificat
Centrul agricol/
Centrul comunitar pentru cadastru şi
agricultură
(semnătura)

CERERE
privind acordarea unui sprijin financiar pentru proprietarii de terenuri arabile pentru suprafeţe de până la 5 ha, organizaţi în societăţi agricole conform Legii
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
Domnul/Doamna ........................., domiciliat/domiciliată în localitatea ....................., str............................. nr....................., judeţul...................., B.I./C.I. seria.............
nr......................, eliberat/eliberată la data de .................... de ....................................., CNP.................................., în calitate de membru al societăţii agricole ...................................,
în baza datelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez în cadrul societăţii agricole suprafeţa de ............. ha teren arabil şi solicit sprijin financiar direct pentru:
Specificaţie
Suprafaţa
Sprijin acordat
Total
Observaţii
Cultura/lucrarea
- ha - lei/ha sprijin
1.000.000
Înfiinţarea culturilor din toamna anului 2003
Etapa I: arat, pregătit pat germinativ, semănat etc.
Etapa II: fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului
1.000.000
2003
Înfiinţarea culturilor din primăvara anului 2004
Etapa I: efectuarea arăturilor pentru culturile din primăvara anului
700.000
2004
Etapa II: întreţinerea, fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în
600.000
primăvara anului 2004
Etapa III: recoltarea culturilor înfiinţate în primăvara anului 2004
700.000
TOTAL GENERAL:
Declar pe propria răspundere că suprafeţele corespund documentelor legale şi le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunoştinţă.
Pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.72/2003.
Menţionez că am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea ............. pentru suprafaţa de ........... ha.
Mă oblig să particip la recepţionarea lucrărilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2003, şi să restitui sumele primite în condiţiile în care nu
realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.
Beneficiar,
..............................
(semnătura)
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