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RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către 

fondurile de garantare 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile 
de garantare, transmis cu adresa nr.PL.x 175 din 26 martie 2007 şi înregistrat sub nr.24/135/27.03.2007.  

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare. 

 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile 
de garantare face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul István Töke, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi  25 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat  în unanimitate,  în şedinţa din 11 aprilie 2007. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile 
de garantare a fost adoptat de Senat în şedinţa din  21 martie 2007. 

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare 

 
Amendamente admise 

 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  
 

Nr. 
crt. 

 
Text ordonanţă 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 
1.  LEGE 

privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.126/2006 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.218/2005 privind 
stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin 
preluarea riscului de către 
fondurile de garantare 

Nemodificat   

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 

Ca urmare a 
modificărilor din 
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Guvernului nr.126 din 21 
decembrie 2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.218/2005 privind 
stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin 
preluarea riscului de către 
fondurile de garantare, 
publicată în Monitorul Oficial 
al româniei, Partea I, nr.1036 
din 28 decembrie 2006. 

Guvernului nr.126 din 21 
decembrie 2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.218/2005 privind 
stimularea absorbţiei fondurilor 
SAPARD prin preluarea 
riscului de către fondurile de 
garantare, publicată în 
Monitorul Oficial al româniei, 
Partea I, nr.1036 din 28 
decembrie 2006, cu 
următoarele modificări: 

textul legii. 

3. Titlu ordonanţei 
ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ  
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.218/2005 privind 
stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin 
preluarea riscului de către 
fondurile de garantare 

___________  

Nemodificat   

4. Art. I – Legea nr.218/2005 
privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin 
preluarea riscului de către 
fondurile de garantare, 
publicată în Monitorul Oficial 

 
 
 
 
 
 

Nemodificat   
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al României, Partea I, nr.610 
din 14 iulie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

 
___________ 

5. 1. Titlul va avea următorul 
cuprins: 
 

„LEGE 
privind stimularea fondurilor 
SAPARD, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare 
rurală, Fondul european 

pentru pescuit, prin preluarea 
riscului de creditare de către 

fondurile de garantare” 

_____________  

1. La art.I punctul 1, titlul 
legii va avea următorul 
cuprins: 

„LEGE 
privind stimularea fondurilor 
SAPARD, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare 
rurală, Fondul european pentru 
pescuit, Fondul european de 
garantare agricolă, prin 
preluarea riscului de creditare 
de către fondurile de 
garantare” 
 
Deputat: Adrian Semcu - PNL 

Ca urmare a 
modificărilor din 
textul legii. 

6. 2. Alineatul (1) al articolului 
1 va avea următorul cuprins:
 
„Art.1. – (1) În scopul 
garantării instrumentelor 
financiare pe care instituţiile 
de credit le pun la dispoziţie 

____________  

2. La art.I punctul 2, alineatul 
(1) al articolului 1 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.1. – (1) În scopul 
garantării instrumentelor 
financiare pe care instituţiile de 
credit le pun la dispoziţie 

 Ca urmare a 
modificărilor din 
textul legii. 
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beneficiarilor fondurilor 
SAPARD, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare 
rurală, Fondul european pentru 
pescuit, se constituie la 
dispoziţia Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale Fondul de 
garantare a creditelor, denumit 
în continuare fond.” 

beneficiarilor fondurilor 
SAPARD, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală, 
Fondul european pentru pescuit 
şi Fondul european de 
garantare agricolă se 
constituie la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale Fondul de 
garantare a creditelor, denumit 
în continuare fond.” 
 

Deputat: Vasile Mocanu – PSD 
7. 3. După alineatul (4) al 

articolului 1 se introduce un 
nou alineat, alineatul (5), cu 
următorul cuprins: 
„(5) Alocarea sumelor din 
fond de către Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale se face 
distinct pentru fiecare fond: 
SAPARD, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare 
rurală, Fondul european pentru 
pescuit.” 

____________  

3. La art.I punctul 3, alineatul 
(5) al articolului 1 va avea 
următorul cuprins: 
 

„(5) Alocarea sumelor din fond 
de către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale se face 
distinct pentru fiecare fond: 
SAPARD, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală, 
Fondul european pentru pescuit, 
Fondul european de 
garantare agricolă .” 
 
Deputat: Valeriu Tabără - PD 

Ca urmare a 
modificărilor din 
textul legii. 

8. 4. Articolul 2 va avea 
următorul cuprins: ___________ Nemodificat  
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„Art.2. – Sumele alocate şi 
dobânzile aferente acestora vor 
fi prevăzute distinct pe fiecare 
fond în evidenţele contabile 
ale fondurilor de garantare, 
fiind considerate împrumuturi 
subordonate.” 
 

9. 5. La articolul 5, după litera 
i) se introduce o nouă literă, 
litera j), cu următorul 
cuprins: 
„j) alţi beneficiari eligibili ai 
Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală şi 
Fondului european pentru 
pescuit.” 

____________ 

4. La art.I punctul 5, litera j) 
a articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
 
 „j) alţi beneficiari eligibili ai 
Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală, 
Fondului european pentru 
pescuit şi Fondului european 
de garantare agricolă.” 
 
Deputat:Valeriu Tabără – PD 
 

Ca urmare a 
modificărilor din 
textul legii. 

10. 6. Articolul 6 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.6. – Creditele acordate 
beneficiarilor prevăzuţi la art.5 
vor fi garantate astfel: 
a) în cazul creditelor pe termen 
scurt, acordate în scopul 

 
 
 
 
 
 

____________     

5. La art.I punctul 6, litera b) 
a articolului 6 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
Lit.a) – Nemodificată 
 

Ca urmare a 
modificărilor din 
textul legii. 
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asigurării surselor de finanţare 
necesare realizării producţiei, 
procentul de garantare va fi de 
până la 50% din valoarea 
creditului; 
b) în cazul creditelor pe 
termen scurt, mediu şi lung, 
acordate beneficiarilor 
Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală şi 
Fondului european pentru 
pescuit, în scopul realizării de 
investiţii, procentul de 
garantare va fi, după caz, de 
70% - 100% din valoarea 
creditului; 
 
 
c) în cazul creditelor acordate 
pentru cofinanţarea proiectelor 
din cadrul Programului 
SAPARD şi al celor încadrate 
în prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.59/2006 privind asigurarea 
de la bugetul de stat a 
cofinanţării publice 
nerambursabile pentru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
„b) în cazul creditelor pe 
termen scurt, mediu şi lung, 
acordate beneficiarilor Fondului 
european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondului 
european pentru pescuit şi 
Fondului european de 
garantare agricolă, în scopul 
realizării de investiţii, procentul 
de garantare va fi, după caz, de 
70% - 100% din valoarea 
creditului;” 
 
Lit.c) - Nemodificată 
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proiectele de investiţii din 
cadrul Programului SAPARD, 
procentul de garantare va fi de 
până la 100% din valoarea 
creditului.” 

 
 
 
 

 

Deputat: Vasile Mocanu – PSD 
Deputat: Valeriu Tabără - PD 
 

11. 7. Articolul 12 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.12. – Sumele alocate în 
baza prezentei legi, rămase 
neutilizate după finalizarea 
programului SAPARD, 
precum şi cele rezultate din 
rambursarea creditelor 
garantate de fondurile de 
garantare se vor utiliza  în 
continuare pentru acordarea de 
garanţii beneficiarilor 
Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală şi 
Fondului european pentru 
pescuit.” 

 
 
 

______________  

6. La art. I, punctul 7, 
articolul 12 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.12. – Sumele alocate în 
baza prezentei legi, rămase 
neutilizate după finalizarea 
programului SAPARD, precum 
şi cele rezultate din rambursarea 
creditelor garantate de fondurile 
de garantare se vor utiliza  în 
continuare pentru acordarea de 
garanţii beneficiarilor Fondului 
european agricol pentru 
dezvoltare rurală Fondului 
european pentru pescuit şi 
Fondului european de 
garantare agricolă.” 
 
Deputat: Valeriu Tabără - PD 

Ca urmare a 
modificărilor din 
textul legii. 

12. Art.II – Legea nr.218/2005 
privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin 
preluarea riscului de către 
fondurile de garantare, 

 
 
 
 
 

Nemodificat   
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publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.610 
din 14 iulie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta ordonanţă 
de urgenţă, se va republica 
după aprobarea acesteia, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 
 

_______________   

 

 
 

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0abţineri. 
 

 
 
 

     VICEPREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
  

                                        Adrian SEMCU                                                   Vasile MOCANU  
 
 
 
 
 
Intocmit, Consilier, Dr. Anton PĂŞTINARU 
                Expert, Gheorghe Adrian GOŢA 
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