
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 
 

 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                  
nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi 
susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor 
încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat 
a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de 
garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală              
2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi 
încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
 

Articol unic. – Se  aprobă   Ordonanţa   de   urgenţă  a  Guvernului 
nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi 
susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru 
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reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în 
depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora 
după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 
2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,                 
nr. 202 din 23 martie 2017, cu următoarele modificări şi completări: 

 
1. La articolul I punctul 4 articolul 2, litera b3) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
„b3) achiziţie de teren cu destinaţie agricolă – cumpărarea de teren 

cu destinaţie agricolă, cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea privată a 
statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului, în vederea 
exploatării, de către persoanele fizice sau juridice care deţin în folosinţă sau 
proprietate, în condiţiile legii, o exploataţie agricolă sau de acvacultură, 
conform declaraţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
respectiv Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, până la atingerea 
unui plafon cumulat de maximum 750 ha în proprietate;” 

 
2. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct,            

pct. 91, cu următorul cuprins: 
„91. La articolul 4, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d1), 

cu următorul cuprins: 
«d1) prin excepţie de la prevederile lit. d), pentru beneficiarii care 

contractează credite pentru sectorul de reproducţie la suine, schema de ajutor 
de stat se va aplica pentru comisioanele de garantare de peste 1%;»” 

 
3. La articolul I punctul 10 articolul 4, litera e) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
„e) schema prevăzută la lit. d) şi lit. d1) nu se aplică în cazul garanţiilor 

acordate beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 şi POPAM 2014 – 2020 pentru 
obiectivele de investiţii finanţate prin aceste programe. Până la aprobarea 
schemei de ajutor de stat, se aplică prevederile lit. c);” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

 

PETRU – GABRIEL  VLASE CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
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