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 R A P O R T  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii creditului agricol pentru producţie 

nr.150/2003 
 

 

 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 modificarea şi completarea Legii creditului agricol 
pentru producţie nr.150/2003, transmis cu adresa nr.563 din 22 septembrie 2003. 
 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi Punctul de vedere al Guvernului. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003, avându-
se în vedere extinderea acordării creditelor agricole pentru producţie şi pentru importurile de pui de pasăre pentru carne şi ouă, 
de purcei pentru îngrăşat, precum şi de tineret ovin şi bovin pentru îngrăşat.    

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 face 
parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţie. 

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  în unanimitate, în şedinţa din 11.11.2003.   
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.  Titlul legii 
LEGE  

pentru modificarea şi completarea 
Legii creditului agricol pentru 

producţie nr.150/2003 

Nemodificat.  

2.  Art.I. Legea creditului agricol pentru 
producţie nr.150/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.276 din 19 aprilie 2003 se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

Nemodificat.  

3.  1. Litera b) articolul 2 va avea 
următorul cuprins: 

    �b) achiziţionarea sau 
producerea puilor de pasăre pentru 
carne şi ouă, a purceilor pentru 
îngrăşat, precum şi tineretul ovin şi 
bovin pentru îngrăşat�. 
 

1. Litera b) a articolului 2 va avea 
următorul cuprins: 
       �b) achiziţionarea sau producerea puilor 
de pasăre pentru carne şi ouă, a purceilor 
pentru îngrăşat, a tineretului ovin, caprin,  
bovin şi cabalin pentru îngrăşat, precum şi 
a materialului de populare piscicolă şi a 
familiilor de albine�. 
  
Deputat Atilla Kelemen � UDMR 
Deputat Ion Ştefan � PSD 
Deputat Petre Posea � PSD 
Deputat Marinache Vişinescu � PRM 
Deputat Octavian Sadici - PRM 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
Pentru a lărgi sfera de 
cuprindere a activităţilor 
curente de producţie agricolă 
 

4.  2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea 
următorul cuprins: 

    �(1) Beneficiarii care 
rambursează creditele şi plătesc 
dobânzile la termenele scadente 
prevăzute în contractele de împrumut 

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea 
următorul cuprins: 
        �(1) Beneficiarii care rambursează 
creditele şi plătesc dobânzile la termenele 
scadente prevăzute în contractele de 
împrumut beneficiază de fonduri publice în 

 
 
Pentru o exprimare corectă. 
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beneficiază de fonduri publice din 
volumul creditului�. 
 

funcţie de volumul creditului�. 
 
Deputat Mihai Nicolescu � PSD 

5.  3. În cuprinsul legii sintagma �alocaţie 
bugetară�, se înlocuieşte cu sintagma 
�fonduri publice�. 

Nemodificat.  

6.  Art.II. Prezenta lege intră în vigoare la 
30 de zile de la publicarea sa în 
Monitorul Oficial al României. 
 

Art.II se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
  �Art.II. Prezenta lege intră în vigoare la 30 
de zile de la publicarea sa în Monitorul 
Oficial al României, Partea I�. 
 

 

  

 
 
 

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