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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat 
 de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea  

de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole 
şi instalaţii pentru irigat din producţia internă. 

 
 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul 
acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole şi instalaţii 
pentru irigat din producţia internă în şedinţa din 3 februarie 1999, membrii Comisiei au hotărât supunerea acestuia spre 
dezbatere şi adoptare, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. 
 
 
 

0. 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 36 
din 29 ianuarie 1999 privind 
sprijinul acordat de stat  

1. 

“Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 36 din 29 ianuarie 1999 
privind sprijinul acordat de stat 
producătorilor agricoli pentru  

2. 

Ca urmare a modificărilor aduse în 
textul legii. 
 
 

3. 
 producătorilor agricoli pentru 

achiziţionarea de tractoare, 
combine, maşini şi utilaje 
agricole şi instalaţii pentru 

achiziţionarea de tractoare, combine, 
maşini şi utilaje agricole şi instalaţii 
pentru irigat din producţia internă, 
adoptată în temeiul art. 1 pct. 6 lit.e) din 

 



irigat din producţia internă, 
adoptată în temeiul art. 1 pct. 6 
lit.e) din legea nr. 259/1998 
privind abilitarea Guvernului de 
a emite ordonanţe şi publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 47 din 30 ianuarie 1999. 

legea nr. 259/1998 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 47 din 30 
ianuarie 1999, cu următoarele 
modificări şi completări:” 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 

Art. 2 – (1) Persoanele fizice 
sau juridice prevăzute la art. 1, 
beneficiază de prevederile 
prezentei ordonanţe dacă au ca 
ocupaţie permanentă şi 
principală cultivarea 
pământului sau creşterea 
animalelor şi care deţin legal şi 
exploatează cel puţin: 
a) 5 ha de teren arabil destinat 
cultivării cerealelor, plantelor 
tehnice şi furajere, sau 2 ha 
teren arabil pentru cultura 
legumelor de câmp, sau 0,5 ha 
legume în solarii sau în sere, 
sau 4 ha cu viţă de vie nobilă 
sau 1 ha pepiniere viticole, sau 
 4 ha livezi în masiv sau 1 ha 
pepiniere pomicole, sau 30 ha 
fâneţe naturale; 

1. 

Alin. 1 al art. 2 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 2 – (1) Persoanele fizice sau 
juridice prevăzute la art. 1, beneficiază 
de prevederile prezentei ordonanţe dacă 
au ca ocupaţie permanentă şi principală 
cultivarea pământului sau creşterea 
animalelor şi care deţin legal şi 
exploatează cel puţin: 
a) 5 ha de teren arabil destinat cultivării 
cerealelor, plantelor tehnice şi furajere 
sau 2 ha teren arabil pentru cultura 
legumelor de câmp sau 0,5 ha legume în 
solarii sau în sere sau 4 ha cu viţă de vie 
nobilă sau 1 ha pepiniere viticole sau 4 
ha livezi în masiv sau 1 ha pepiniere 
pomicole sau 30 ha fâneţe şi păşuni 
naturale; 
b) 5 vaci pentru lapte sau 15 taurine la 
îngrăşat sau 50 porcine la îngrăşat sau 4 

2. 

Pentru o redactare corectă din punct 
de vedere gramatical. 
Pentru lărgirea ariei de 
accesibilitate la credite cu dobândă 
subvenţionată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 b) 5 vaci pentru lapte, sau 15 

taurine la îngrăşat, sau 50 
porcine la îngrăşat, sau 4 
scroafe pentru reproducţie, sau 

scroafe pentru reproducţie sau 100 
ovine  sau 1000 păsări ouătoare sau 
5000 păsări pentru carne anual.” 
 

 



1000 găini ouătoare, sau 5000 
pui pentru carne anual. 

Deputat: M. Chiriac – USD-PD; 
Deputat: P. Alecu – PNŢ – CD; 
Deputat: M. Nicolescu – PDSR. 

3.  La art. 5, după alin. 2, se introduce un 
nou alineat, alin. 3, cu următorul 
cuprins: 
“ Art. 5 – (3)  Împrumuturile pentru 
achiziţionarea de tractoare, combine, 
maşini şi utilaje agricole şi instalaţii 
pentru irigat din producţia internă 
vor fi garantate prin constituirea unui 
gaj fără deposedare asupra bunurilor 
cumpărate, precum şi asupra 
bunurilor mobile şi imobile, potrivit 
legii.” 
 
Deputat: Gh. Cristea – PNŢ - CD  

Pentru garantarea cu prioritate cu 
bunurile achiziţionate prin aceste 
credite. 

 
 
 
  Preşedinte,          Secretar, 
 
    Gheorghe Cristea               Victor Neagu  
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar, 
                Aneta Simionescu 


