PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului
financiar în agricultură şi silvicultură
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - În limita resurselor financiare alocate anual prin legea
bugetului de stat şi a altor resurse, se va acorda sprijin financiar în
agricultură şi silvicultură.
Art. 2. - În vederea susţinerii activităţilor din agricultură şi
silvicultură, sprijinul financiar se poate acorda pentru:
a) creşterea
veniturilor şi/sau reducerea cheltuielilor de
producţie ale producătorilor;
b) sprijinirea investiţiilor.
Art. 3. - (1) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 2
sprijinul financiar se poate acorda pentru următoarele:
a) producţia agricolă;
b) promovarea produselor pe piaţă;
c) investiţii în domeniul agricol şi forestier;
d) protecţia şi exploatarea pădurilor;
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e) utilizarea şi protecţia terenurilor agricole;
f) menţinerea, dezvoltarea şi perpetuarea fondului genetic
vegetal şi zootehnic;
g) activitatea de piscicultură;
h) exploatarea şi gestionarea fondului cinegetic;
i) tehnică agricolă;
j) informatica agricolă, cercetare-dezvoltare în agricultură,
învăţământ agricol, ferme experimentale şi practica profesională;
k) alte măsuri care contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute
la lit. a) – j).
(2) Activităţile şi elementele pentru care se poate acorda
sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexă, care face parte
integrantă din prezenta lege.
Art. 4. - (1) Sprijinul se acordă la cererea solicitantului în
urma îndeplinirii condiţiilor dinainte stabilite, a angajamentelor luate
de către acesta sau pe bază de proiecte, după caz.
(2) Persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile
cerute sau ale căror proiecte au fost admise pot beneficia de sprijin
financiar rambursabil şi/sau nerambursabil.
(3) Cererea şi documentaţia prin care se solicită sprijin
financiar se depun la autorităţile judeţene ale Ministerului
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
Art. 5. - Sprijinul financiar îl pot solicita numai producătorii
înregistraţi în evidenţele agricole.
Art. 6. – Nu pot beneficia de sprijin financiar în agricultură şi
silvicultură:
a) persoanele juridice şi asociaţiile fără personalitate juridică
aflate în lichidare sau care sunt declarate în stare de faliment;
b) întreprinzătorul privat care se află în procedură de executare
silită;
c) persoanele fizice şi juridice care înregistrează datorii restante
către bugetul de stat ori bugetul local;
d) persoanele fizice sau juridice care au furnizat autorităţilor
date false, eronate sau incomplete;
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e) arendatorul sau concedentul terenurilor agricole.
Art. 7. - (1) Beneficiarul sprijinului are obligaţia de a
furniza datele solicitate de către organele de control abilitate pentru
verificarea modului de utilizare a acestuia.
(2) Documentele care au stat la baza acordării sprijinului
financiar vor fi păstrate de către solicitant timp de 5 ani de la data
depunerii cererii.
Art. 8. - (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice au
obligaţia de a evidenţia separat sprijinul financiar nerambursabil
acordat.
(2) Sprijinul financiar rambursabil acordat conform art. 2 se
evidenţiază la obligaţii şi se restituie conform contractului de sprijin
încheiat.
Art. 9. - (1) În cazul în care alocaţiile bugetare nu sunt
suficiente pentru acoperirea sprijinului financiar solicitat, Ministerul
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului poate lua următoarele
măsuri:
a) primirea cererilor poate fi sistată;
b) soluţionarea cererilor depuse poate fi amânată;
c) sprijinul financiar rambursabil sau nerambursabil obţinut
poate fi suspendat.
(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului va
publica în cotidiene de răspândire naţională intenţia de aplicare a
măsurilor prevăzute la alin.(1).
Art. 10. - Consiliile pe produse, precum şi organizaţiile
profesionale şi interprofesionale reprezentative, recunoscute la nivel
de ţară, înfiinţate prin lege, participă la stabilirea condiţiilor de
acordare a sprijinului împreună cu autorităţile publice implicate.
Art. 11. - Sprijinul financiar se va acorda în urma stabilirii
condiţiilor de participare şi de pregătire profesională necesară, a
formei şi conţinutului economic al sprijinului.
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Art. 12. – (1) În cazul sprijinului financiar pe bază de proiecte,
dacă legea nu dispune altfel, ministerul publică obligatoriu:
a) anunţul proiectelor pentru care se acordă sprijin financiar;
b) o dată pe an, numele persoanei fizice sau juridice,
domiciliul/sediul beneficiarului, nivelul şi destinaţia sprijinului
obţinut.
(2) Prevederile alin.(1) se pot publica şi în reviste de specialitate
agricolă.
(3) Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
Art. 13. - Prin cererea de solicitare a sprijinului financiar şi a
declaraţiei depuse se consideră că solicitantul este de acord cu
publicarea datelor prevăzute la art. 12 alin.(1), lit.b).
Art. 14. - Depăşirea termenului de depunere a cererii pentru
acordarea sprijinului financiar, în cazul în care există un astfel de
termen, atrage după sine pierderea dreptului de obţinere a acestuia.
Art. 15. – Prin actul normativ care stabileşte condiţiile necesare
pentru obţinerea sprijinului financiar, în funcţie de natura lui în
agricultură şi silvicultură, se prevăd şi următoarele:
a) înstrăinarea înainte de termen a mijloacelor achiziţionate din
sprijinul financiar obţinut atrage după sine restituirea integrală sau
parţială a sumelor primite;
b) sprijinul pentru susţinerea investiţiilor se acordă numai dacă
solicitantul contribuie şi cu resurse financiare proprii;
c) sprijinul financiar pentru investiţii se obţine numai după
furnizarea datelor cerute de autorităţi privind activitatea economică a
solicitantului;
d) investiţiile realizate din sprijinul financiar bugetar
nerambursabil vor fi ipotecate în favoarea statului, până în momentul
punerii în funcţiune;
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e) investiţiile realizate din sprijin financiar bugetar rambursabil
vor fi ipotecate în favoarea statului până la rambursarea integrală a
sumelor primite;
f) sprijinul financiar poate fi acordat prin consiliile pe produse,
recunoscute de minister sau, în cazul în care nu există un astfel de
consiliu, prin acordul organizaţiilor profesionale reprezentative;
g) solicitantul sprijinului este obligat să menţină pe termen
limitat efectivul de animale existent la data solicitării sprijinului sau al
celui cumpărat prin sprijinul financiar obţinut;
h) sprijinul financiar pentru investiţii se acordă numai pentru
acele obiective noi care corespund normelor internaţionale de igienă
sanitar-veterinară.
Art. 16. - Leasingul financiar solicitat pentru sprijinirea
activităţilor investiţionale, cu excepţia dobânzilor aferente, se
consideră investiţie.
Art. 17. - (1) Instituţia publică prin care se acordă sprijin
financiar la cerere sau pe bază de proiecte va încheia un contract cu
solicitantul sprijinului.
(2) Contractul cuprinde obligatoriu nivelul sprijinului, condiţiile
în care s-a acordat sprijinul, drepturile şi obligaţiile solicitantului,
precum şi efectele, în cazul nerespectării clauzelor contractuale.
Art. 18. – (1) Solicitantul sprijinului financiar poate apela şi la
alte susţineri financiare din partea statului pentru realizarea
obiectivelor propuse, dacă legea nu prevede altfel.
(2) În cazul apelării la mai multe surse de sprijin financiar,
solicitantul are obligaţia de a declara, în momenul solicitării
sprijinului, nivelul şi temeiul legal al sumelor obţinute până la acea
dată.
Art. 19. – (1) Cererile depuse pentru solicitarea sprijinului
financiar conform prevederilor art. 2 lit. b) sunt soluţionate în ordinea
înregistrării lor, dacă legea nu prevede altfel.
(2) În cazul în care există termen de depunere a cererilor,
soluţionarea lor va începe după expirarea acestui termen.
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(3) Cererea se consideră înregistrată dacă s-a depus întreaga
documentaţie prevăzută de legislaţia în vigoare pentru acordarea
sprijinului financiar.
Art. 20.- (1) Sprijinul financiar solicitat se soluţionează
numai dacă solicitantul a depus declaraţia cu datele solicitate de
autorităţi.
(2) Conţinutul declaraţiei se stabileşte prin ordin al ministrului
agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi va conţine în mod
obligatoriu datele de identificare a persoanei fizice sau juridice, date
referitoare la capitalul propriu, numărul de personal şi cifra de afaceri
realizate în cazul persoanelor juridice, precum şi datoriile
solicitantului faţă de bugetul de stat, bugetul local şi faţă de bugetul
asigurărilor sociale de stat.
(3) Criteriile privind acordarea sprijinului financiar nepublicate
nu pot fi luate în considerare la soluţionarea cererilor.
Art. 21. – (1) Cererile de solicitare a sprijinului financiar
prevăzute la art. 2 lit. b) se soluţionează de către o comisie, la nivel
local sau central, după caz, numită prin ordin al ministrului agriculturii
pădurilor, apelor şi mediului.
(2) În urma soluţionării cererilor de solicitare a sprijinului
financiar se hotărăşte dreptul solicitantului la sprijin, nivelul
sprijinului obţinut şi se stabilesc condiţiile de acordare şi de derulare a
acestuia.
Art. 22. - (1) Nivelul sprijinului financiar alocat pe proiecte
poate fi mai mic decât cel solicitat.
(2) Proiectele, din punct de vedere al acordării sprijinului
financiar, se consideră o simplă cerere de solicitare.
Art. 23. - (1) Solicitanţii sprijinului vor fi înştiinţaţi despre
rezultatul soluţionării cererilor de solicitare depuse.
(2) În cazul respingerii cererilor de solicitare a sprijinului, la
data înştiinţării solicitantului se comunică în scris cauzele refuzului.
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Art. 24. - (1) Alocarea sumelor obţinute sub formă de sprijin
financiar se realizează în urma prezentării de către solicitant a
documentelor autentice solicitate de către autorităţi şi a îndeplinirii
condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) Sprijinul financiar obţinut de către persoanele juridice se
alocă numai prin contul în lei, deschis la una din băncile comerciale,
dacă legea nu prevede altfel.
Art. 25. - (1) Persoanele care nu sunt de acord cu modul de
soluţionare a cererilor depuse, pot depune contestaţie la Ministerul
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în termen de 15 zile de la
data primirii răspunsului conform art. 23 alin.(1).
(2) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de către comisia
formată la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului, a cărei componenţă se numeşte prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
(3) Pentru soluţionarea cererilor de sprijin financiar şi a
contestaţiilor nu se percep taxe.
Art. 26. - În cazul divergenţelor privind dreptul la sprijin
financiar, respectiv cele referitoare la recuperarea sumelor obţinute,
soluţionarea se realizează prin aplicarea legislaţiei în vigoare, la data
soluţionării cererilor.
Art. 27. - Autorităţile care verifică îndeplinirea condiţiilor
necesare pentru acordarea sprijinului, precum şi cele privind
recuperarea sumelor necuvenite sunt cele prevăzute de lege.
Art. 28. - (1)
Utilizarea sprijinului financiar pentru alte
scopuri decât cele pentru care au fost solicitate este interzisă şi se
consideră sprijin necuvenit.
(2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin se
recuperează în baza hotărârii autorităţilor competente, cu aplicarea
dobânzilor şi penalităţilor, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Sprijinul financiar obţinut se consideră utilizat pentru alte
scopuri dacă beneficiarul acestuia nu respectă prevederile art. 4
alin.(1) şi ale art. 17 alin.(2).
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Art. 29.- (1)Sprijinul financiar pentru agricultură şi silvicultură
este anual sau multianual.
(2) În cazul sprijinului financiar multianual, alocarea sumelor
obţinute pentru anul în curs se realizează prin defalcarea acestora pe
fiecare an în parte.

Art. 30 .- Sumele destinate sprijinului financiar pentru
agricultură şi silvicultură, conform prevederilor art.3 alin.(1), se alocă
anual prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului, în urma aprobării bugetului de stat, precum şi din alte
fonduri.

Art. 31. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor,
Apelor şi Mediului, Guvernul va aproba prin hotărâre sistemul de
evidenţă agricolă a solicitanţilor de sprijin financiar în agricultură şi
silvicultură.

Art. 32.- La propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor,
Apelor şi Mediului, Guvernul stabileşte anual, prin hotărâre,
activităţile prevăzute în anexa la prezenta lege pentru care se acordă
sprijin financiar, forma şi dimensiunea acestuia, condiţiile de
eligibilitate a beneficiarului, precum şi modul de acordare a sprijinului
financiar.
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie
2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din
Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
Doru Ioan Tărăcilă

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa
din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74
alineatul (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Viorel Hrebenciuc
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