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

                                                                          Bucureşti, 25.04.2001
                                                                Nr. 208/XVIII/4

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001
privind acordarea, în anul 2001, a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli

pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat

În urma examinării în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 30/2001 privind acordarea, în anul 2001, a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar
de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat, în şedinţele din 24 - 25.04.2001, 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. Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.
30/2001
privind acordarea, în anul 2001, a
unui sprijin direct de un milion lei
producătorilor agricoli
pentru fiecare hectar de teren
cultivat, cu finanţare de la bugetul
de stat

Titlul legii se modifică  şi va avea următorul
cuprins:
�Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 30/2001
privind acordarea, în anul 2001, a unui sprijin
direct de minimum un milion lei
producătorilor agricoli
pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu
finanţare de la bugetul de stat�

Pentru corelare cu modificările
aduse în textul legii.

2. Articol unic. � Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 30 din 26 februarie 2001 privind
acordarea, în anul 2001, a unui

Articolul unic se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
�Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30 din 26 februarie

Ca urmare a modificărilor
aduse în textul legii.
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sprijin direct de un milion lei
producătorilor agricoli pentru
fiecare hectar de teren cultivat, cu
finanţare de la bugetul de stat, şi
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 106 din 1
martie 2001, cu următoarea
modificare:

2001 privind acordarea, în anul 2001, a unui
sprijin direct de minimum un milion lei
producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de
teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de
stat, şi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 106 din 1 martie 2001,
cu următoarele modificări şi completări:�
Comisia pentru agricultură

3. Art.1. (2) Beneficiarii sprijinului
direct de un milion de lei pentru
fiecare hectar de teren cultivat sunt
producătorii agricoli, persoane
fizice sau juridice cu capital privat
ori mixt, instituţii de învăţământ şi
cercetare din agricultură care
cultivă şi exploatează terenuri.

Alin. 2 al art. 1 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
�Art.1. (2) Beneficiarii sprijinului direct de
minimum un milion de lei pentru fiecare
hectar de teren cultivat sunt producătorii
agricoli, persoane fizice sau juridice, instituţii
de învăţământ şi cercetare din agricultură care
cultivă şi exploatează terenuri.�
Comisia pentru agricultură

Pentru a putea sprijini financiar
şi unităţile cu capital integral de
stat.
Pentru corelare cu modificările
aduse în textul legii.

4. Art.2. În anul 2001, culturile pentru
care se acordă sprijin
producătorilor agricoli sunt:
 a) grâu, orz, orzoaică şi rapiţă
pentru ulei însămânţate în toamna
anului 2000;
b) sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră,
grâu de primăvară, floarea soarelui
pentru consum şi sămânţă, porumb
boabe pentru consum şi sămânţă,
orzoaică de primăvară, ovăz, culturi
furajere nou înfiinţate, sorg, soia,
fasole de câmp, cartofi, legume de

Lit. a şi b art. 2 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
�Art.2 În anul 2001, culturile pentru care se
acordă sprijin producătorilor agricoli sunt:
a) grâu, secară, orz, orzoaică şi rapiţă pentru
ulei însămânţate în toamna anului 2000;
b) sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră, grâu de
primăvară, floarea soarelui pentru consum şi
sămânţă, porumb boabe pentru consum şi
sămânţă, orzoaică de primăvară, ovăz, culturi
furajere nou înfiinţate, sorg, soia, fasole de
câmp, cartofi, legume de câmp şi de seră,
plante medicinale şi aromatice, in şi cânepă

Pentru lărgirea gamei de culturi
importante semănate şi care
trebuie subvenţionate.
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câmp şi de seră, plante medicinale
şi aromatice, in şi cânepă pentru
fibră, însămânţate sau plantate în
primăvara anului 2001;

pentru fibră şi sămânţă însămânţate sau
plantate în primăvara anului 2001;�
Comisia pentru agricultură

5. Art.3. Sprijinul acordat de stat este
de un milion lei pe hectarul de teren
însămânţat sau plantat cu culturile
prevăzute la art. 2 şi se acordă în
mod diferenţiat, după cum
urmează:
a) pentru culturile de sfeclă de
zahăr şi legume de câmp şi de seră
se acordă suma de un milion lei pe
hectar, proporţional cu suprafaţa
însămânţată sau plantată, începând
cu 0,5 ha teren cultivat sau plantat;
b) pentru culturile de grâu, orz,
orzoaică şi rapiţă pentru ulei
însămânţate în toamna anului 2000,
şi pentru culturile de sfeclă
furajeră, grâu de primăvară, floarea
soarelui pentru consum şi sămânţă,
porumb boabe pentru consum şi
sămânţă, orzoaică de primăvară,
ovăz, culturi furajere nou înfiinţate,
sorg, soia, fasole de câmp, cartofi,
plante medicinale şi aromatice nou-
înfiinţate şi perene, in şi cânepă
pentru fibră, plantaţii de vii din
soiuri nobile în masiv, plantaţii

Art. 3 se va modifica şi avea următorul
curpins:
�Art.3. Sprijinul acordat de stat este de
minimum un milion lei pe hectarul de teren
însămânţat sau plantat cu culturile prevăzute la
art. 2 şi se acordă în mod diferenţiat, după cum
urmează:
a) pentru culturile de sfeclă de zahăr şi legume
de câmp se acordă suma de un milion lei pe
hectar, proporţional cu suprafaţa însămânţată
sau plantată, începând cu 0,5 ha teren cultivat,
iar pentru culturile din sere se acordă suma
de 20.000.000 lei pe hectar, proporţional cu
suprafaţa cultivată, începând cu 0,1 ha;
b) pentru culturile de grâu, orz, orzoaică şi
rapiţă pentru ulei însămânţate în toamna anului
2000 şi pentru culturile de sfeclă furajeră, grâu
de primăvară, floarea soarelui pentru consum
şi sămânţă, porumb boabe pentru consum şi
sămânţă, orzoaică de primăvară, ovăz, culturi
furajere nou înfiinţate, sorg, soia, fasole de
câmp, cartofi, plante medicinale şi aromatice
nou - înfiinţate şi perene, in şi cânepă pentru
fibră, plantaţii de vii din soiuri nobile în masiv,
plantaţii portaltoi, pepiniere viticole, plantaţii
pomicole în masiv, plantaţii de arbuşti

Pentru că înfiinţarea şi
întreţinerea unui hectar de seră
costă 1 mld lei.
Pentru a putea mări subvenţia la
culturile din seră, luând în
calcul echivalenţa arabil-seră.
Pentru a sprijini şi producătorii
care dispun de suprafeţe de
numai 1 ha şi sunt nevoite să
cultive maxim trei culturi.
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portaltoi, pepiniere viticole,
plantaţii pomicole în masiv,
plantaţii de arbuşti fructiferi şi
pepiniere pomicole, culturi furajere
perene, acordarea sumei de un
milion lei pe hectar se face
proporţional cu suprafaţa
însămânţată sau lucrată, începând
cu 1,0 ha teren cultivat sau plantat.

fructiferi şi pepiniere pomicole, culturi furajere
perene, acordarea sumei de un milion lei pe
hectar se face proporţional cu suprafaţa
însămânţată sau lucrată, începând cu 1,0 ha
teren cultivat sau plantat, cumulat pentru
maximum trei culturi.�
Comisia pentru agricultură

6. Art.4. (1) Evidenţa şi constatarea
înfiinţării culturilor prevăzute la art.
2, precum şi respectarea tehnologiei
specifice fiecărei culturi � lucrări
mecanice, densitate optimă,
calitatea seminţei şi a materialului
de plantat folosit, fertilizare şi  stare
de întreţinere a culturii � se fac de
primari şi de consiliile locale,
împreună cu specialiştii de la
centrele agricole şi oficiile judeţene
de consultanţă agricolă din
subordinea direcţiilor generale
pentru agricultură şi industrie
alimentară judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, după caz.

Alin. 1 al art.4 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
�Art.4. (1) Evidenţa şi constatarea înfiinţării
culturilor prevăzute la art. 2, precum şi
respectarea tehnologiei specifice fiecărei
culturi � lucrări mecanice, densitate optimă,
calitatea seminţei şi a materialului de plantat
folosit, fertilizare şi stare de întreţinere a
culturii � se fac de primari, împreună cu
specialiştii de la centrele agricole şi oficiile
judeţene de consultanţă agricolă din
subordinea direcţiilor generale pentru
agricultură şi industrie alimentară judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, după caz.�
Comisia pentru agricultură.

Pentru a uşura şi scurta
procedura de acordare a
sprijinului financiar.

7. Art.6. (1) Primarii şi consiliile
locale, împreună cu specialiştii de
la centrele agricole sau oficiile
judeţene de consultanţă agricolă din
subordinea direcţiilor generale

Art. 6 se va modifica şi va avea următorul
cuprins:
�Art.6. (1) Primarii, împreună cu specialiştii de
la centrele agricole sau oficiile judeţene de
consultanţă agricolă din subordinea direcţiilor

Pentru a uşura şi scurta
procedura de acordare a
sprijinului financiar.
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pentru agricultură şi industrie
alimentară judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, după caz,
în baza cererilor formulate de
producătorii agricoli vor întocmi
procesele verbale de constatare şi
recepţie a suprafeţelor respective.
(2) Cererile formulate de
beneficiari şi procesele verbale de
constatare şi recepţie vor fi
evidenţiate de primari şi de
consiliile locale împreună
specialiştii de la centrele agricole
sau de la oficiile judeţene de
consultanţă agricolă, într-un
registru numerotat şi parafat şi vor
primi numere de ordine.

generale pentru agricultură şi industrie
alimentară judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, după caz, în baza cererilor
formulate de producătorii agricoli vor întocmi
procesele verbale de constatare şi recepţie a
suprafeţelor respective.
(2) Cererile formulate de beneficiari şi
procesele verbale de constatare şi recepţie vor
fi evidenţiate de primari, împreună cu
specialiştii de la centrele agricole sau de la
oficiile judeţene de consultanţă agricolă, într-
un registru numerotat şi parafat şi vor primi
numere de ordine.�
Comisia pentru agricultură.

8. Art.7. (1) Primarii şi consiliile
locale, împreună cu specialiştii de
la centrele agricole şi de la oficiile
judeţene de consultanţă agricolă din
subordinea direcţiilor generale
pentru agricultură şi industrie
alimentară judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, după caz,
în baza proceselor verbale de
constatare şi recepţie, vor întocmi
liste cuprinzând beneficiarii
prevăzuţi la art. 1 alin. (2), care vor
fi afişate la sediul primăriilor.

Alin. 1 al art. 7 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
�Art.7. (1) Primarii, împreună cu specialiştii de
la centrele agricole şi de la oficiile judeţene de
consultanţă agricolă din subordinea direcţiilor
generale pentru agricultură şi industrie
alimentară judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, după caz, în baza proceselor verbale
de constatare şi recepţie, vor întocmi liste
cuprinzând beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin.
(2), care vor fi afişate la sediul primăriilor.�
Comisia pentru agricultură.



0. 1. 2. 3.

6

9. Art.8. Sprijinul direct de un milion
de lei pentru fiecare hectar de teren
cultivat se acordă o singură dată
beneficiarilor prezentei ordonanţe
de urgenţă, pentru culturile
prevăzute la art. 2.

Art. 8 se va modifica si va avea următorul
cuprins:
�Art.8. Sprijinul direct de minimum un milion
de lei pentru fiecare hectar de teren cultivat se
acordă o singură dată beneficiarilor prezentei
ordonanţe de urgenţă, pentru culturile
prevăzute la art. 2.�
Comisia pentru agricultură.

Pentru corelare cu modificările
anterioare.

10. Art.9. Sumele necesare în vederea
acordării sprijinului direct de un
milion de lei pentru fiecare hectar
de teren cultivat, cu finanţare de la
bugetul de stat, vor fi cuprinse în
bugetul Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.

Art. 9 se va modifica şi va avea următorul
cuprins:
�Art.9. Sumele necesare în vederea acordării
sprijinului direct de minimum un milion de lei
pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu
finanţare de la bugetul de stat, vor fi cuprinse
în bugetul Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.�
Comisia pentru agricultură.

Pentru corelare cu modificările
anterioare

11. Art.10. (2) Publicitatea prin mass-
media privind acordarea unui
sprijin direct de un milion lei
producătorilor agricoli pentru
fiecare hectar de teren cultivat se
suportă din bugetul Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, în condiţiile legii.

Alin. 2 al art. 10 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
�Art.10. (2) Publicitatea prin mass-media
privind acordarea unui sprijin direct de
minimum un milion lei producătorilor agricoli
pentru fiecare hectar de teren cultivat se
suportă din bugetul Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, în condiţiile legii.�
Comisia pentru agricultură.

Pentru a întări răspunderea
funcţionarilor publici.

12. Art.13. (1) Înstrăinarea,
deteriorarea şi pierderea registrului
de înregistrare a cererilor şi/sau a
proceselor verbale de constatare şi

Alin. 1 al art. 13 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
�Art.13. (1) Înstrăinarea, deteriorarea şi
pierderea registrului de înregistrare a cererilor
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recepţie sau a listelor cuprinzând
beneficiarii constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la
5 milioane lei la 10 milioane lei.

şi/sau a proceselor verbale de constatare şi
recepţie sau a listelor cuprinzând beneficiarii
constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 20 milioane lei la 30 milioane
lei.�
Comisia pentru agricultură.

În cursul dezbaterilor în Comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(text iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Motivare
1. Argumente pro

2. Argumente contra
0. 1. 2. 3.
1. Art.3. Sprijinul acordat de stat este de

un milion lei pe hectarul de teren,
însămânţat sau plantat cu culturile
prevăzute la art. 2 şi se acordă în mod
diferenţiat, după cum urmează:
b) pentru culturile de grâu, orz,
orzoaică şi rapiţă pentru ulei
însămânţate în toamna anului 2000 şi
pentru culturile de sfeclă furajeră, grâu
de primăvară, floarea soarelui pentru
consum şi sămânţă, porumb boabe
pentru consum şi sămânţă, orzoaică de
primăvară, ovăz, culturi furajere nou
înfiinţate, sorg, soia, fasole de câmp,
cartofi, plante medicinale şi aromatice

Lit. b a alin. 3 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
�Art.3. Sprijinul acordat de stat este de un
milion lei pe hectarul de teren, însămânţat
sau plantat cu culturile prevăzute la art. 2 şi
se acordă în mod diferenţiat, după cum
urmează:
b) pentru culturile de grâu, orz, orzoaică şi
rapiţă pentru ulei însămânţate în toamna
anului 2000 şi pentru culturile de sfeclă
furajeră, grâu de primăvară, floarea
soarelui pentru consum şi sămânţă, porumb
boabe pentru consum şi sămânţă, orzoaică
de primăvară, ovăz, culturi furajere nou
înfiinţate, sorg, soia, fasole de câmp,

1. Există culturi agricole
comasate pe suprafeţe mai mari
de 1 ha, formate din terenuri în
proprietate sub limita de 1 ha şi
care nu sunt incluse într-o
formă de asociere, dar sunt
cultivate în comun cu
proprietarii de aceeaşi cultură.
În condiţiile O.G. actuale
aceştia nu primesc ajutor
financiar cu toate că suprafaţa
comună cultivată depăşeşte 1
ha.
2. Lărgind gama producătorilor,
fondul fiind limitat, sprijinul
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nou înfiinţate şi perene, in şi cânepă
pentru fibră, plantaţii de vii din soiuri
nobile în masiv, plantaţii portaltoi,
pepiniere viticole, plantaţii pomicole în
masiv, plantaţii de arbuşti fructiferi şi
pepiniere pomicole, culturi furajere
perene, acordarea sumei de un milion
lei pe hectar se face proporţional cu
suprafaţa însămânţată sau lucrată
începând cu 1,0 ha teren cultivat sau
plantat.

cartofi, plante medicinale şi aromatice nou
înfiinţate şi perene, in şi cânepă pentru
fibră, plantaţii de vii din soiuri nobile în
masiv, plantaţii portaltoi, pepiniere
viticole, plantaţii pomicole în masiv,
plantaţii de arbuşti fructiferi şi pepiniere
pomicole, culturi furajere perene,
acordarea sumei de un milion lei pe hectar
se face proporţional cu suprafaţa
însămânţată sau lucrată începând cu 1,0 ha
teren cultivat sau plantat, indiferent de
numărul şi structura de proprietari.�
Deputat: Mircea Toader � PD

financiar nu se va putea pune în
practică.

2. După art. 3 se introduce un art. nou, art. 31,
cu următorul cuprins:
�În situaţia achiziţionării motorinei la un
preţ ce include şi taxa de drum,
producătorii agricoli prevăzuţi la art. 1 vor
beneficia, suplimentar faţă de 1 milion lei
alocat, de o sumă echivalentă cu
contravaloarea taxei de drum inclusă în
preţul motorinei. Sumele alocate
suplimentar vor fi transferate către
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor de către Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei din
Fondul Special al Drumurilor conform
normelor de aplicare stabilite de cele două
ministere.�
Deputat: Mircea Toader � PD

1. Având în vedere intrarea în
funcţiune a noilor modificări
ale Legii nr. 118/1996 privind
Fondul Special al Drumurilor
Publice, considerăm că acest
amendament permite
soluţionarea de principiu a
aplicării corecte a sistemului de
colectare a taxei de drum pentru
motorină folosită în agricultură,
care în viitor va fi achiziţionată
la un preţ ce include taxa de
drum.
2.Amendamentul nu face
obiectul acestei legi.
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3. Art.2. În anul 2001, culturile pentru
care se acordă sprijin producătorilor
agricoli sunt:
c)plantaţii de vii din soiuri nobile în
masiv, plantaţii portaltoi, pepiniere
viticole, plantaţii pomicole în masiv,
plantaţii de arbuşti fructiferi, pepiniere
pomicole, culturi furajere perene,
plante medicinale şi aromatice perene.

Lit. c a alin. 2. se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
�Art.2. În anul 2001, culturile pentru care
se acordă sprijin producătorilor agricoli
sunt:
c)plantaţii de vii din soiuri nobile în masiv,
plantaţii portaltoi, pepiniere viticole,
plantaţii pomicole în masiv, plantaţii de
arbuşti fructiferi, pepiniere pomicole,
culturi furajere perene, plante medicinale şi
aromatice perene, păşuni şi fâneţe
întreţinute supraînsămânţate şi
fertilizate.�
Deputat: Cătălin Micula � PNL
Deputat: Valeriu Gheorghe � PNL

1. Deoarece Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
30/2001 are ca scop principal
acordarea unui sprijin direct
producătorilor agricoli, nu
poate să facă discriminare între
diverse categorii de producători
agricoli, eliminând astfel
locuitorii zonelor montane care
nu sunt altceva decât
producători agricoli.
Neexistând în momentul de faţă
o situaţie finală la dispoziţia
Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor a
suprafeţelor de teren cultivate
pentru care în conformitate cu
textul iniţial al O.U.G. nr.
30/2001 vor fi acordate sume
de bani, nu se poate invoca
acum, o eventuală insuficienţă a
fondurilor puse la dispoziţia
Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor de
către Ministerul Finanţelor,
pentru punerea în aplicare a
O.U.G. nr. 30/2001.
2. Pajiştile şi fâneţelele sunt
cuprinse în proiectul de Lege
privind exploataţiile agricole.
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Sămânţă certificată, pentru
supraînsămânţare păşunilor şi
fâneţelor, nu există în stoc
decât 1% din necesar.

4. Art.1. (2) Beneficiarii sprijinului direct
de un milion de lei pentru fiecare
hectar de teren cultivat sunt
producătorii agricoli, persoane fizice
sau juridice cu capital privat şi mixt,
instituţii de învăţământ şi cercetare din
agricultură care cultivă şi exploatează
terenuri.

 Alin. 2 al art. 1 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
�Art.1. (2) Beneficiarii sprijinului direct de
un milion de lei pentru fiecare hectar de
teren cultivat sunt producătorii agricoli,
persoane fizice sau juridice cu capital
privat şi mixt, instituţii de învăţământ şi
cercetare din agricultură care cultivă şi
exploatează terenuri, precum şi parohiile,
schiturile şi mănăstirile, consiliile şi
organele reprezentative ale unităţilor de
cult reconoscute de lege�
Deputat Kelemen Atilla � UDMR
Deputat Raduly Robert Kalman � UDMR
Deputat Kovacs Zoltan

1.
2. Fondul pentru sprijinirea
producătorilor este limitat.

       Preşedinte,             Secretar,

                          Ilie NEACŞU     Alexandru PEREŞ

Întocmit:  Expert parlamentar,
     Anton Păştinaru
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