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  Vă înaintăm alăturat, raportul la proiectul de Lege pentru abrogarea 

Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, 
precum şi pentru abrogarea unor Hotărâri de Guvern date în aplicarea acestei 
legi, trimis Comisiei pentru examinare în fond, cu adresa nr. 127 din 12 mai 
1997. 

  La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere şi avizele primite de 
la următoarele Comisii: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 
   Gheorghe Cristea       Secretar, 
         I.Neacşu 

  
 



Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară si 

servicii  specifice 

 

RAPORT 
asupra proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 

 În urma examinării proiectului de lege privind pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de 
stat producătorilor agricoli, precum şi pentru abrogarea unor hotărâri de Guvern date în aplicarea acestei legi, 
în şedinţa din 11.06.1997,  propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 
0. 1. 2. 
1. Art.3.- Hotărârea Guvernului nr.267/1994 privind 

subvenţionarea în proporţie de 70% a dobânzii aferente 
creditelor bancare acordate de către  

Art.3.- Hotărârea Guvernului nr.267/1994 privind 
subvenţionarea în proporţie de 70% a dobânzii aferente 

creditelor bancare acordate de către  
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 
0. 1. 2. 
 băncile comerciale producătorilor agricoli pentru 

achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje 
agricole, publicată în Monitorul Oficial al Romîniei, 

Partea I, nr. 149 din 13 iunie 1994, Hotărârea 
Guvernului nr. 352/1995 privind subvenţionarea, în 

proporţie de 70%, a dobânzii aferente creditelor bancare 
acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli în 

temeilul art 7 alin.(2)  lit.b) din Legea nr. 83/1993, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
111 din 2 iunie 1995, Hotărârea Guvernului nr. 294/1996 
pentru aprobarea Normelor privind acordare, utililzarea 
şi controlul utililzării primelor de la bugetul de stat 
pentru grâul de panificaţie, laptele de vacă cu 3,5% 

grăsime şi laptele de bivoliţă cu 7% grăsime - materie 
primă - porcine şi păsări vii destinate industrializării,  

băncile comerciale producătorilor agricoli pentru 
achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje 
agricole, publicată în Monitorul Oficial al Romîniei, 

Partea I, nr. 149 din 13 iunie 1994, Hotărârea 
Guvernului nr. 352/1995 privind subvenţionarea, în 

proporţie de 70%, a dobânzii aferente creditelor bancare 
acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli în 

temeilul art 7 alin.(2)  lit.b) din Legea nr. 83/1993, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
111 din 2 iunie 1995, Hotărârea Guvernului nr. 294/1996 
pentru aprobarea Normelor privind acordare, utililzarea 
şi controlul utililzării primelor de la bugetul de stat 
pentru grâul de panificaţie, laptele de vacă cu 3,5% 

grăsime şi laptele de bivoliţă cu 7% grăsime - materie 
primă - porcine şi păsări vii destinate industrializării,  

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 
0. 1. 2. 
 precum şi pentru viţeii obţinuţi de la vacile şi junicile 

însămânţate artificial sau prin montă cu reproducători 
atestaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr, 23 din 12 februarie 1997, Hotărârea 
Guvernului nr. 564/1996 privind subvenţionarea în 

proporţie de 75% a dobânzii creditelor bancare acordate 
de bâncile comerciale producătorilor agricoli pentru 

înfiinţarea şi refacerea plantaţiilor pomicole şi viticole, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Patrea I, nr. 

163 din 15 iulie 1996, Hotîrârea Guvernului nr. 
598%1996 privind sprijinirea producătorilor agricoli în 

organizarea de exploataţii zooteznice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 7 

august 1996 şi Hotărârea Guvernului nr. 727/1996 
privind subvenţionarea, în proporţie de 60% a dobânzii 

aferente creditelor  

precum şi pentru viţeii obţinuţi de la vacile şi junicile 
însămânţate artificial sau prin montă cu reproducători 
atestaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr, 23 din 12 februarie 1997, Hotărârea 
Guvernului nr. 564/1996 privind subvenţionarea în 

proporţie de 75% a dobânzii creditelor bancare acordate 
de bâncile comerciale producătorilor agricoli pentru 

înfiinţarea şi refacerea plantaţiilor pomicole şi viticole, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Patrea I, nr. 

163 din 15 iulie 1996, Hotîrârea Guvernului nr. 
598%1996 privind sprijinirea producătorilor agricoli în 

organizarea de exploataţii zooteznice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 7 

august 1996 şi Hotărârea Guvernului nr. 727/1996 
privind subvenţionarea, în proporţie de 60% a dobânzii 

aferente creditelor  
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 



Text adoptat de comisie 
0. 1. 2. 
 bancare acordate de băncile comerciale producătorilor 

agricoli pentru efectuarea lucrărilor agricole din toamna 
anului 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 202 din 29 august 1996, se abrogă. 

bancare acordate de băncile comerciale producătorilor 
agricoli pentru efectuarea lucrărilor agricole din toamna 
anului 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 202 din 29 august 1996,  şi Hotărârea 
Guvernului nr. 532 din 11 august 1994 pentru aprobarea 
normelor metodologice privind alocarea de la bugetul de 

stat a primelor de împădurire, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 

1994, se abrogă. 
2. Art.4.- Primele stabilite prin anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 72/1994 privind declararea produselor 
agricole de importanţă naţională, stabilirea primelor ce 
se acordă producătorilor agricoli, a organismelor de stat 

mandatate să le acorde, precum şi a normelor de  

Art.4.- Primele stabilite prin anexa nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 72/1994 astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 158/1995, se acordă în 
continuare producătorilor agricoli, pentru viţeii obţinuţi 

după data de 1 ianuarie 1996 şi până la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, de  

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 
0. 1. 2. 
 acordare, utilizare şi control al acestora, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 1 
martie 1994, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 158/1995, se acordă în continuare 
producătorilor agricoli pentru viţeii obţinuţi după data de 
1 ianuarie 1996 şi până la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, de la vacile şi junicile însămânţate artificial sau prin 
montă cu reproducători atestaţi, sub condiţia păstrării şi 

creşterii viţeilor până la vârsta de 12 luni. 

la vacile şi junicile însămânţate artificial sau prin montă 
cu reproducători atestaţi, sub condiţia păstrării şi 

creşterii viţeilor până la vârsta de 12 luni. 
(Propunerea Consiliului Legislativ) 

3. Art.5.- Subvenţiile de dobândă la creditele acordate de 
către băncile comerciale producătorilor agricoli, pe bază 

de contracte, în temeiul Hotărârilor Guvernului 
prevăzute la art.3. din prezenta Lege, se plătesc, în 
continuare, până la expirarea contractelor încheiate. 

Art.5.- Subvenţiile de dobândă la creditele acordate de 
către băncile comerciale producătorilor agricoli, pe bază 

de contracte, precum şi primele de împădurire, în 
temeiul Hotărârilor Guvernului prevăzute la art.3. din 

prezenta Lege, se plătesc, în continuare, până la 
expirarea contractelor încheiate. 

  
 

În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

   
   

0. 1. 2. 
1.  Se propune respingerea în totalitate a proiectului de 

lege. 
Amendament înaintat de domnul  

  deputat  Al. Lăpuşan - P.D.S.R. şi domnul 
Vicepreşedinte V. Tabără -  P.U.N.R. 

 
 
 
P R E Ş E D I N T E, 

      Gheorghe Cristea        
  Secretar, 

            
  I.Neacşu 
 
 
 


