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       PARLAMENTUL ROMÂNIEI   

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                 SENAT 
  

LEGE 
privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute 
de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1857/2006 de aplicare a art. 87 şi 

88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din 
domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 70/2001 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 

CAPITOLUL I: Obiectiv şi dispoziţii generale 
Art.1. - Prezenta lege urmăreşte stabilirea şi asigurarea cadrului juridic privind 

condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură, conform 
Regulamentului Comisiei Europene (CE) nr. 1857/2006, pentru stimularea 
competitivităţii agricultorilor, asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi 
protejarea mediului. 

Art. 2 - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale asigură, prin 
Direcţia generală politici agricole şi Direcţia generală buget finanţe şi fonduri 
europene, elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare, 
necesare acordării ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1. 

(2) - Instituţia responsabilă pentru implementarea formelor de ajutor de stat 
este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, respectiv prin centrele judeţene ale acesteia sau a 
municipiului Bucureşti sau, după caz, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
 

CAPITOLUL II: Beneficiarii 
Art. 3 - Beneficiarii ajutoarelor de stat sunt întreprinderile mici şi mijlocii, 

definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca 
obiect de activitate producţia primară de produse agricole.  
 

CAPITOLUL III: Formele de ajutor de stat în domeniul agriculturii 
Art.4. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru investiţii în 

exploataţiile agricole. 
Art.5. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru conservarea 

peisajelor şi a construcţiilor tradiţionale. 
Art.6. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru transferul 

clădirilor agricole în interes public. 
Art.7. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru instalarea 

tinerilor agricultori. 
Art.8. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru pensionarea 

anticipată a agricultorilor. 
Art.9. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru constituirea 

grupurilor de producători. 
Art.10. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat în cazul pierderilor 

cauzate de boli ale animalelor şi culturilor agricole sau în cazul infestărilor parazitare. 
Art.11. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru pierderile 

datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile. 
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Art.12. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru plata 
primelor de asigurare. 

Art.13. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru 
restructurarea exploataţiilor agricole – comasarea terenurilor. 

Art.14. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru încurajarea 
obţinerii produselor agricole de calitate. 

Art.15. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru furnizarea de 
asistenţă tehnică în sectorul agricol. 

Art.16. – Guvernul este abilitat să acorde ajutoare de stat pentru sectorul 
creşterii animalelor. 

Art.17. – (1) În aplicarea prezentei legi, guvernul iniţiază hotărâri ale 
Guvernului  prin care se instituie scheme de ajutor de stat pentru fiecare măsură 
prevăzută la art. 4-16, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în 
domeniul ajutorului de stat.  

(2) Actele normative prevăzute la alin. (1) reglementează: formele de ajutor de 
stat, scopul, obiectivul, durata, criteriile de eligibilitate specifice obiectivului pentru 
care se acordă ajutorul de stat, procedurile de implementare, supraveghere, control, 
încetare şi recuperare a ajutoarelor de stat.  

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale transmite Comisiei 
Europene, informările referitoare la schemele de ajutor de stat şi ajutoarele 
individuale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu dispoziţiile art.20 din 
Regulamentul (CE) nr. 1857/2006. 

(4) Ajutoarele de stat prevăzute la articolele 4-16 se aplică indiferent dacă 
proiectul sau activitatea subvenţionată este finanţată integral din resurse naţionale 
sau parţial de Comunitate, în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentului 
(CE) nr. 1857/2006. 

(5) Schemele de ajutor de stat iniţiate în aplicarea prezentei legi sunt în 
concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 cu privire la aplicarea 
art. 87 și 88 din Tratat privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mici şi 
mijlocii din domeniul producerii de produse agricole, care modifică Regulamentul 
(CE) nr. 70/2001. 

Art. 18 - (1) Utilizarea ajutorului pentru alte scopuri decât cele pentru care a 
fost solicitat este interzisă şi se consideră ajutor necuvenit. 
  (2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin se recuperează, cu 
aplicarea dobânzilor şi penalităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art.19. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:  

a. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 123/2006  pentru aprobarea acordării 
sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al 
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1036 din 28 decembrie 2006, 
aprobată prin Legea nr. 125/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor 
funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 310 din data de 9 mai 2007;  

b. Ordinul nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul 
de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, 
zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării 
teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 1054 din 30 decembrie 2006;  
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c. Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi 
naturale în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 
442 din 24 iunie 2002;  

d. Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 608 din 13 iulie 2005;  

e. art. 26 din Legea nr. 266 din 15/2002 privind producerea, prelucrarea, 
controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului 
săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 343 din data de 23 mai 2002;  

f. Art. 8, 11, 23, 27, 29 şi 35 din Legea nr. 72/2002 a zootehniei, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din data de 31 ianuarie 2002, cu 
modificările ulterioare, se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2010;  

g. Art. 13 din Ordonanța Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de 
neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.778 din data de 26 august 2005, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.73/2006;  

h. Hotărârea Guvernului nr. 1211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru 
activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 936 din data de 20 octombrie 
2005;  

i. Legea nr. 150/2003 a creditului agricol pentru producţie, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.276 din data de 19 aprilie 2003, cu modificările 
ulterioare;  

j. Art. 7, alin. (1) al art. 8, art. 9 şi art.12  din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului 
nr.108/2001 privind exploataţiile agricole, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 352 din data de 30 iunie 2001, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare.  

 
Prezenta lege creează cadrul legal pentru implementarea dispoziţiilor 

Regulamentului Comisiei Europene (CE) nr. 1857/2006, privind aplicarea art. 87 şi 88 
din tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul 
producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 358/3 din data de 
16.12.2006. 
 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată 

Preşedintele Camerei Deputaţilor                         Preşedintele Senatului    

           Roberta Alma ANASTASE                                   Mircea Dan GEOANĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------- 
Acest proiect de lege va fi dezbătut în prima fază cu organizaţiile profesionale, după 
care va fi înaintat Guvernului României şi Comisiei Europene 


