
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului 
producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna 
anului 2005  
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117 
din 14 iulie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului 
producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 
2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.665 din  
26 iulie 2005, cu următoarele modificări: 

 
 
 
1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui sprijin direct al 

statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna 
anului 2005 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2005” 
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2. Alineatul (5) al articolului 1 va avea următorul cuprins: 
„(5) În condiţiile în care arendatorii nu pot completa cererile 

privind sprijinul direct al statului, în valoare de 175 lei (RON)/ha, 
arendaşii pot completa cererea în numele acestora şi pot ridica bonurile 
valorice în numele beneficiarilor, cu condiţia existenţei în contractul de 
arendare a unei clauze exprese referitoare la ridicarea sprijinului acordat 
de stat proprietarilor.” 

 
 
 
3. La articolul 7, litera b) a alineatului (5) şi alineatul (15) 

vor avea următorul  cuprins: 
„b) celor care exploatează terenurile beneficiarilor prevăzuţi   la   

art.1   alin.(3)   lit. b)   şi c), care   fac   dovada folosirii terenurilor, 
prezintă împuternicirea proprietarilor sau se încadrează în condiţiile 
prevăzute la art.1 alin.(5). 
…………………………………………………………………………… 

(15) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi 
a municipiului Bucureşti primesc spre decontare bonuri valorice, după 
cum urmează: 

a) pentru achiziţionare de motorină şi seminţe până la data de 10 
decembrie 2005, după care vor solicita, până la data de 15 decembrie 
2005, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ultima 
tranşă de plăţi; 

b) pentru achiziţionare de îngrăşăminte chimice şi pesticide 
până la data de 15 martie 2006, după care vor solicita, până la data de 31 
martie 2006, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
ultima tranşă de plăţi.” 

 
 
 
4. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins: 
„Art. 8. – (1) Înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea registrului 

de înregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului 
producătorilor agricoli în valoare de 175 lei (RON)/ha pentru suprafeţe 
de teren arabil de până la 5 ha inclusiv şi/sau a proceselor-verbale de 
recepţie, regularizare şi restituire, constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).” 
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5. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
„Art. 9. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către împuterniciţi ai 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel 
mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la 
data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la 
art. 8, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în 
procesul-verbal.” 
 
 
 

Art. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2005 pentru 
modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2002 
privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2004 
privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului 
de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren 
arabil de până la 5 ha inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.175 din 1 martie 2005, aprobată  cu modificări şi completări 
prin Legea nr.120/2005, se completează după cum urmează: 

 
 
 
- La articolul II, după punctul 7 se introduce punctul 71 cu 

următorul cuprins: 
„71. La articolul 5 alineatul (1), după litera b) se introduce o 

nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 
 «c) bonurile valorice acordate pentru culturile care se 

înfiinţează în primăvara anului 2005, valabile şi neutilizate de 
beneficiarii prevederilor  prezentei ordonanţe de urgenţă, se pot folosi la 
achiziţionarea de seminţe, îngrăşăminte chimice şi pesticide pentru 
înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005.»” 

 
 
 
 
 



 4

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 18 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Dan  Radu  Ruşanu 


