
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 
 

 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2006 
privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor 
agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană 
 
 

 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
   

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 45 din               
16 august 2006 privind acordarea unor facilităţi financiare 
producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona 
montană, adoptată în temeiul art.1 pct.III.poz.2 din Legea                  
nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din               
24 august 2006, cu următoarele modificări şi completări: 
 

1.  Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 1 vor avea 
următorul cuprins: 

„Art. 1. - (1) Producătorii agricoli din zona montană care deţin 
suprafeţe de pajişti beneficiază, în anii 2006 şi 2007, de sprijin direct 
al statului, denumit în continuare sprijin direct, de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
în limita sumei de 50.000 mii lei, în cadrul programului „Dezvoltarea 
durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, 
precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare”. 
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2) Beneficiarii sprijinului direct sunt persoane fizice, persoane 
juridice, asociaţii ale crescătorilor de cabaline, bovine, ovine şi 
caprine sau asociaţii composesorale, constituite conform legislaţiei în 
vigoare, care deţin în proprietate/arendă/concesiune suprafeţe de 
pajişti în zona montană, în vederea asigurării bazei furajere pentru 
animalele din speciile cabaline, bovine, ovine şi caprine. 

(3) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli prevăzuţi la 
alin. (2) sub formă de bonuri valorice, al căror model este prevăzut în 
anexa nr. 1, care se utilizează pentru achiziţionarea de seminţe 
certificate de leguminoase şi graminee, cu excepţia seminţelor de 
lucernă, pentru achiziţionarea de îngrăşăminte chimice, în scopul 
sporirii fertilităţii solului şi producţiei vegetale, precum şi pentru 
efectuarea lucrărilor de amendare a solului.” 
 

2. La articolul 4, punctele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins: 
„2. Persoanele juridice şi/sau asociaţiile de crescători de 

cabaline, bovine, ovine şi caprine şi/sau asociaţiile composesorale de 
pajişti: 

a) să facă dovada deţinerii în proprietate/arendă/concesiune a 
unei suprafeţe de minimum 10 ha de pajişti; 
 b) să asigure o încărcătură minimă de 1, 0 UVM/ha pajişte. 

3. Pot obţine sprijin direct numai producătorii agricoli, 
crescători de cabaline, bovine, ovine şi caprine, care nu înregistrează 
datorii restante către bugetul de stat ori bugetul local.” 
 

3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 5 vor avea următorul 
cuprins: 

„(2) Cererile solicitanţilor sprijinului direct sunt înregistrate de 
reprezentanţii teritoriali ai sucursalelor judeţene şi a municipiului 
Bucureşti ale Agenţiei, după caz, într-un Registru special pentru 
evidenţa beneficiarilor de sprijin direct pentru pajişti, şi se depun 
însoţite de următoarele documente: 

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate pentru persoanele 
fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi certificatul de 
înregistrare pentru persoanele juridice; 

b) declaraţie pe propria răspundere că asigură încărcătura 
minimă de 1,0 UVM/ha pajişte, calculată conform coeficientului de 



 3

transformare în UVM de 0,80 pentru bovine/cabaline total şi de 0,15 
pentru ovine/caprine total; 

c) copie de pe actul de proprietate/adeverinţă eliberată de 
primărie/ copie de pe actul de concesionare/arendare a suprafeţei de 
pajişte pentru care se solicită sprijinul; 
  d) adeverinţa prevăzută la lit. c) va fi eliberată în conformitate 
cu evidenţele din Registrul agricol şi va fi semnată de primarul şi de 
secretarul unităţii administrativ-teritoriale unde este situată suprafaţa 
de pajişte pentru care se solicită sprijin; 

e) adeverinţă eliberată de primărie, în care se va menţiona 
numărul de animale deţinute de proprietar, înscrise în Registrul 
agricol sau alte acte doveditoare din care să rezulte proprietatea 
asupra animalelor; 

f) adeverinţă de la direcţiile generale ale finanţelor publice 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, precum şi de la 
consiliile locale, din care să rezulte că nu au datorii restante către 
bugetul de stat ori bugetul local. 

(3) Atribuirea bonurilor valorice se face în ordinea depunerii 
cererilor, în limita sumei totale de 50.000 mii lei alocată din bugetul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru anii 
2006 şi 2007,  până la utilizarea în întregime a fondului alocat 
fiecărui judeţ corespunzător suprafeţelor de pajişti pe care le deţine.” 
 

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins: 
„Art. 10. - Data limită de depunere a documentaţiilor în vederea 

accesării sprijinului direct reglementat de prezenta ordonanţă este   
30 aprilie 2007.” 

 
5. Articolul 14 va avea următorul cuprins: 
„Art. 14. – Normele metodologice privind condiţiile de 

acordare a sprijinului direct pentru culturile care se înfiinţează şi/sau 
se exploatează în anii 2006 şi 2007 se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.” 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 13 decembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Bogdan Olteanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












