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pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului 
producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii 
viticole cu soiuri nobile 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125 
din 8 septembrie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului 
producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu 
soiuri nobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.848 din 20 septembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări: 

 
1. La articolul 1, alineatul (1) şi literele a), c), d) şi e) ale 

alineatului (3), precum şi alineatul (4), vor avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) Pentru protejarea şi maturarea elementelor anuale 

de creştere  a  butucilor  de  viţă de vie din soiuri nobile în toamna 
anului 2005, statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea sumei de 
150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele cultivate cu viţă de vie din  soiuri 
nobile, mai mari de 0,1 ha, inclusiv, înscrise în Registrul plantaţiilor 
viticole, pentru achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de 
cupru. 

a) producătorii agricoli, persoane fizice, care au în proprietate 
suprafeţe  de teren cultivate cu viţă de vie din soiuri nobile pe care le 
exploatează; 
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c) societăţile comerciale înfiinţate în conformitate cu Legea  
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, care exploatează 
direct terenuri cultivate cu viţă de vie din soiuri nobile; 

d) arendaşii care exploatează teren cultivat cu viţă de vie din 
soiuri nobile conform  prevederilor Legii arendării nr.16/1994, cu 
modificările şi completările ulterioare, care au prevăzută în contract o 
clauză prin care pot prelua subvenţia acordată de stat sub diferite forme; 
în lipsa clauzei menţionate anterior, subvenţia se poate acorda 
arendaşilor cu acordul  scris al proprietarului; 

e) unităţile de cercetare şi dezvoltare, din învăţământul agricol 
şi alţi beneficiari care deţin şi exploatează suprafeţe viticole. 

(4) Beneficiarii sprijinului prevăzuţi la alin.(3) primesc bonuri 
valorice gratuite pentru suprafeţele cultivate cu viţă de vie din soiuri 
nobile, mai mari de 0,1 ha, inclusiv, declarate şi înscrise în Registrul 
plantaţiilor viticole.” 

 
2. La articolul 2, alineatele (1), (3), (7), (8) şi (9)  vor avea 

următorul cuprins: 
 „Art. 2. – (1) Sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei 

(RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă de vie din soiuri 
nobile mai mari de 0,1 ha, inclusiv, se acordă beneficiarilor prevederilor 
art. 1 alin.(3), pe baza cererii scrise al cărei model este prevăzut în 
Anexele nr. 2 a) şi 2 b). 

(3) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac 
dovada dreptului de proprietate asupra terenului sau de contractul de 
arendare sau concesionare a suprafeţelor cultivate cu viţă de vie din 
soiuri nobile mai mari de 0,1 ha, inclusiv, şi de înscrisurile din Registrul 
plantaţiilor viticole, se depun, în termen de 15 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la primăriile comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pe raza 
cărora se află amplasat terenul. 

(7) În situaţia în care un beneficiar al sprijinului prevăzut la art. 
1 alin. (3) are teren cultivat cu viţă de vie din soiuri nobile, în suprafaţă 
de peste 0,1 ha, inclusiv, aflat în mai multe localităţi, acesta formulează 
cerere şi primeşte sprijinul direct al statului de la primăria din localitatea 
în care este situat terenul. 

(8) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al 
statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren 
cultivate cu viţă de vie din soiuri nobile se afişează la sediul primăriilor 
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comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în termen de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru 
solicitarea sprijinului financiar. 

(9) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au 
fost omişi în lista producătorilor care au solicitat sprijinul direct al 
statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren 
cultivate cu viţă de vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, inclusiv, 
cărora li s-a stabilit o sumă în lei mai mică decât cea cuvenită pot 
depune contestaţii la sediul primăriilor în termen de 5 zile de la data 
afişării listei.” 

 
 
3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. – În termen de 5 zile de la data afişării, listele 

producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare 
de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivat cu viţă de vie 
din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, inclusiv, se înaintează direcţiilor 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, pentru validare, centralizare şi decontare a cererilor aprobate 
în vederea acordării sprijinului.” 

 
 
4. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul 

cuprins: 
 „Art. 4. – (1) Sprijinul în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru 

suprafeţele de teren cultivate cu viţă de vie din soiuri nobile, mai mari de 
0,1 ha, inclusiv, se acordă producătorilor agricoli pe măsura depunerii 
cererilor, aprobării acestora şi întocmirii listelor. 

(2) Sprijinul alocat se va distribui beneficiarilor o singură dată, 
sub formă de bonuri valorice a căror valoare însumată nu poate depăşi 
150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă de vie  din 
soiuri nobile.” 

 
 
5. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. – (1) Reprezentanţii sucursalelor judeţene şi a 

municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plată şi Intervenţie pentru 
Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, ai direcţiei 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală sau ai centrului comunitar pentru 
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cadastru şi agricultură verifică suprafeţele  cultivate  cu viţă de vie din 
soiuri nobile pentru care s-a acordat producătorilor agricoli sprijinul 
direct al statului în valoare de 150 lei (RON), conform  celor declarate în 
cererea întocmită de beneficiarul sprijinului, şi întocmesc procesele-
verbale de recepţie, regularizare şi restituire, până la data de 15 
decembrie 2005, conform  modelului prevăzut în Anexa nr.4.” 

 
 
 
6. La articolul 8, litera a) a alineatului (5) va avea următorul 

cuprins: 
„a) beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. a), precum şi 

celor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. d), pe baza actului de identitate şi a 
contractului de arendare;” 

 
 
 
7. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
 „Art. 9. – (1) Înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea registrului 

de înregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului 
producătorilor agricoli în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele 
de teren cultivate  cu viţă de vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, 
inclusiv, şi/sau a proceselor-verbale de recepţie, regularizare şi restituire 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei 
(RON) la 2.000 lei (RON).” 

 
 
 
 
Art. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 

privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli 
care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile, cu 
modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul 
(2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
p. PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

 

Daniela  Popa Nicolae  Văcăroiu 
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