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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 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    

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 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, transmis cu 
adresa nr.P.L. – X 93 din 16 martie 2005 şi înregistrat sub nr.24/99/16.03.2005. La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere 
avizul Consiliului Legislativ şi avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 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 face parte din categoria legilor ordinare, 
potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnii Flaviu Lazin  –   secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi 
Miron Moldovan – director în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 26 de membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat, cu majoritate de voturi, înregistrându-se 8 voturi împotrivă, în şedinţa din 23.03.2005. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 14 martie 2005. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
crt. 

 
Text ordonanţă  

 
Text Senat  

Text propus de Comisie  
(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0     1 2 3 4

1.      Titlul legii
L E G E  

privind aprobarea Ordonanţei 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 direct sprijin al statului 
de 2,5 milioane lei/ha 

producătorilor agricoli pentru  
suprafeţe de teren arabil de până la 

5 ha inclusiv  

Nemodificat
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   2.  ARTICOL UNIC.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.12 din 28 februarie 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, cu următoarele 
modificări şi completări:  

Nemodificat

3.  Titlul ordonanţei 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
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 

Nemodificat   Nemodificat   
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4.  Art.I. – Articolul 12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.113/2002 
privind identificarea şi înregistrarea 
bovinelor în România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.708 din 27 septembrie 2002, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr.25/2003, cu modificările ulterioare, 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.12. – (1) Acordarea de premii, 
subvenţii sau despăgubiri pentru  
bovinele neidentificate şi 
neînregistrate în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă se poate face 
până la  data de 31 decembrie 2006. 
(2) Pentru  întreg anul 2005 şi pentru  
anul 2006, plata premiilor, subvenţiilor 
sau despăgubirilor se va putea efectua 
şi pentru  bovinele neidentificate şi 
neînregistrate potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă.” 

Nemodificat   Nemodificat    

5.  Art.II. – Ordonanţa 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.816 din 3 septembrie 2004, 
aprobată cu modificări prin Legea 

Nemodificat   Nemodificat    
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nr.479/2004, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

6.  1. Titlul ordonanţei de urgenţă va 
avea următorul cuprins: 

„O R D O N A N Ţ Ă    D E   
U R G E N Ţ Ă  

privind  acordarea în anul agricol 
2004 – 2005 a unui sprijin direct al 

statului unor categorii de 
producători agricoli” 

Nemodificat   Nemodificat    

7.  2. Alineatul (1) al articolului 1 va 
avea următorul cuprins: 
„Art.1. – (1) Pentru  suprafeţe de teren 
arabil de până la 5 ha inclusiv, statul 
sprijină producătorii agricoli prin 
acordarea a 2,5 milioane lei/ha pentru  
suprafeţele însămânţate în toamna 
anului 2004 şi a 1,5 milioane lei/ha 
pentru  suprafeţele ce se însămânţează 
în primăvara anului 2005”. 

Nemodificat   Nemodificat    

8.  3. După alineatul (1) al articolului 1 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (11), care va avea 
următorul cuprins: 
„(11) Sprijinul financiar prevăzut la 
alin.(1) se face prin atribuirea gratuită 
de bonuri valorice cu finanţare de la 
bugetul de stat, cu valabilitate până la 
1 decembrie 2005.” 

Nemodificat   Nemodificat    

9.  4. La alineatul (2) al articolului 1, 
partea introductivă va avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat  Nemodificat    



0 1 2 3 4 

 

 6 

„(2) Beneficiarii sprijinului prevăzut la 
alin.(1) sunt:” 

10.  5. Alineatul (2) al articolului 4 va 
avea următorul cuprins: 

 

„(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale, pe baza 
centralizatoarelor privind sprijinul 
direct al statului în valoare de 2,5 
milioane lei/ha, respectiv de 1,5 
milioane lei/ha, acordat producătorilor 
agricoli pentru  suprafeţe de teren 
arabil de până la 5 ha inclusiv, va 
solicita Ministerului Finanţelor Publice 
sumele corespunzătoare contravalorii 
bonurilor valorice necesare a fi 
distribuite producătorilor agricoli.” 

Nemodificat   Nemodificat    

11.  6. Liniuţa a doua de la litera a) a 
alineatului (1) al articolului 5 va 
avea următorul cuprins: 

 

„- 1.500.000 lei/ha în bonuri valorice 
pentru  procurarea de îngrăşăminte 
chimice şi pesticide, începând cu data 
de 10 martie 2005.” 

Nemodificat  
 

Nemodificat   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12.  7. Litera b) a alineatului (1) al 
articolului 5 va avea următorul 
cuprins: 

 

„b) pentru  culturile care se înfiinţează 
în primăvara anului 2005, cu excepţia 
culturii de porumb, ovăz, furaje, se 
acordă bonuri valorice pentru 
procurarea de sămânţă, îngrăşăminte 
chimice, pesticide, în valoare de 

 

„b) pentru culturile care se înfiinţează 
în primăvara anului 2005, cu excepţia 
culturilor de porumb, ovăz şi plante 
furajere, se acordă bonuri valorice 
pentru procurarea de sămânţă, 
îngrăşăminte chimice, pesticide, în 

1. La articolul II punctul 7, litera b) 
a alineatului (1) al articolului 5 va 
avea următorul cuprins: 

Nemodificat   

 



0 1 2 3 4 

 

 7 

1.500.000 lei/ha, începând cu 10 
martie 2005.” 

valoare de 1.500.000 lei/ha, începând 
cu 10 martie 2005.”   

13.  8. După articolul 5 se introduce un 
nou articol, articolul 51, cu 
următorul cuprins: 
 
 
„Art.51 – (1) Tipărirea bonurilor 
valorice se realizează pe bază de 
contract încheiat între Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale  şi Compania Naţională 
„Imprimeria Naţională” – S.A., în 
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.199/2000 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale 
„Imprimeria Naţională” – S.A, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pe hârtie care să-i asigure bonului 
valoric elemente de siguranţă, conform  
modelului prezentat în anexa nr.I;  
bonurile valorice care se atribuie în 
cadrul sprijinului direct al statului au 
valori de: 25.000 lei/bon, 500.000 
lei/bon şi 1.000.000 lei/bon. 
(2) Fondurile necesare pentru 
acordarea sprijinului producătorilor 
agricoli sub formă de bonuri valorice, 
inclusiv contravaloarea tipăririi 
acestora, se asigură din prevederile 
bugetare aprobate Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

 

 

„(2) Fondurile necesare pentru 
acordarea sprijinului producătorilor 
agricoli sub formă de bonuri valorice, 
inclusiv contravaloarea tipăririi 
acestor, se asigură din prevederile 
bugetare, aprobate Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

2. La articolul II punctul 8, 
alineatul (2) al articolului 51 va 
avea următorul cuprins: 
 
 
Alin.(1) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul II 
punctul 8, alineatele (2) 
şi (18) ale articolului 51 
vor avea următorul 
cuprins: 
Alin.(1) - Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(2) – Nemodificat   
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Rurale pe anul 2005, în limita sumei 
de 3.453,4 miliarde lei.    
(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale va împuternici 
direcţiile pentru  agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti să ridice 
bonurile valorice pe bază de proces-
verbal de la Compania Naţională 
„Imprimeria Naţională” – S.A. 
(4) Direcţiile pentru  agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti repartizează 
bonurile valorice primăriilor locale, pe 
bază de proces-verbal, pentru a fi 
distribuite producătorilor agricoli 
conform  listelor întocmite de 
reprezentanţii centrului agricol sau ai 
centrului comunitar pentru  cadastru şi 
agricultură. 
(5) Bonurile valorice se acordă astfel: 
a) beneficiarilor prevăzuţi la art.1 
alin.(2) lit.a), pe baza actului de 
identitate; 
b) celor care exploatează terenurile 
beneficiarilor prevăzuţi la art.1 alin.(2) 
lit.b) şi c), care fac dovada legală a 
folosirii terenurilor şi prezintă 
împuternicirea proprietarilor.  
(6) În cazul moştenitorilor care deţin 
terenuri agricole în indiviziune, 
bonurile valorice se pot ridica de 

Rurale pe anul 2005.” 
 
Alin.(3) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(4) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(5) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(6) – Nemodificat   
 
 

 
 
Alin.(3) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(4) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(5) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(6) – Nemodificat   
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moştenitorul care va prezenta 
împuternicirea celorlalţi comoştenitori. 
(7) Furnizorii de inputuri care primesc 
bonuri valorice vor emite facturi cu 
menţiunea „Cu plata pe bază de bonuri 
valorice pentru  producătorii agricoli”, 
incluzând şi taxa pe valoarea adăugată, 
care vor fi completate cu datele de 
identificate ale bonului. 
(8) În cazul în care valoarea facturii 
este mai mare decât valoarea bonului 
valoric, diferenţa va fi suportată de 
către producătorii agricoli, iar pe 
factură furnizorii de inputuri vor face 
menţiunea «Suma de … lei, cu plata 
de bază de bonuri valorice pentru  
producătorii agricoli şi diferenţa cu 
plata în  ….. lei». 
(9) Decontarea bonurilor valorice de 
către furnizorii de inputuri se 
realizează prin direcţiile pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

  

(10) Furnizorii de inputuri vor depune 
la direcţiile pentru  agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti centralizatorul 
facturilor emise pe categorii de 
inputuri, conform  modelului prezentat 
în anexa nr.II, exemplarul 3 al 
facturilor emise şi bonurile valorice 
originale prevăzute în facturile emise. 

 
 
Alin.(7) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
Alin.(8) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(9) – Nemodificat   
 

 
 
Alin.(10) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alin.(7) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
Alin.(8) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(9) – Nemodificat   
 
 
 
 
Alin.(10) – Nemodificat   
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(11) Direcţiile  pentru  agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti au obligaţia de 
a verifica autenticitatea bonurilor 
valorice depuse.  
(12) Pe baza documentaţiei depuse de 
furnizorii de inputuri, direcţiile pentru  
agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti 
întocmesc Centralizatorul sumelor 
solicitate de furnizori, conform 
modelului prevăzut în anexa nr.III, şi 
transmit la Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale situaţia 
centralizatoare a sumelor necesare 
decontării bonurilor valorice, al cărei 
model este prevăzut în anexa nr.IV. 

  

(13) Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale solicită 
Ministerului Finanţelor Publice 
deschiderea creditelor bugetare, 
conform  modelului prevăzut în anexa 
nr.V. 
(14) După aprobarea de către 
Ministerul Finanţelor Publice a cererii 
pentru  deschiderea creditelor 
bugetare, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
alimentează conturile direcţiilor pentru  
agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
pentru  a dispune operativ de sumele 

Alin.(11) – Nemodificat   
 
 
 
 
Alin.(12) – Nemodificat   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alin.(13) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
Alin.(14) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 

Alin.(11) – Nemodificat  
 
 
 
 
Alin.(12) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(13) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
Alin.(14) – Nemodificat   
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de plată către furnizorii de inputuri. 
(15) Direcţiile pentru  agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti virează sumele 
solicitate conform  anexei nr.III. 
(16) Direcţiile pentru  agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti primesc spre 
decontare bonuri valorice până la data 
de 15 decembrie 2005, după care vor 
solicita, până la data de 20 decembrie 
2005, Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ultima 
transă de plăţi. 
(17) Direcţiile pentru  agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti au obligaţia să 
păstreze timp de cel puţin 5 ani 
facturile decontate şi bonurile valorice 
depuse de furnizori. 
(18) Bonurile valorice neutilizate până 
la data de 1 decembrie 2005 de către 
furnizori îşi pierd valabilitatea 
devenind nule. 
 
 
(19) Beneficiarii bonurilor valorice şi 
furnizorii de inputuri care primesc 
bonuri valorice pentru  plata acestora 
au obligaţia de a le păstra în stare 
perfectă. Bonurile valorice deteriorate, 
a căror autenticitate nu poate fi 

 
Alin.(15) – Nemodificat   
 
 
 
Alin.(16) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(17) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
Alin.(18) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
Alin.(19) – Nemodificat   
 
 
 
 
 

 
Alin.(15) – Nemodificat   
 
 
 
Alin.(16) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(17) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
„(18) Bonurile valorice 
neutilizate până la data de 
1 decembrie 2005 de 
către beneficiari îşi pierd 
valabilitatea devenind 
nule.” 
 Alin.(19) – Nemodificat  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru  corelare cu 
prevederile 
alin.(16). 
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dovedită, nu sunt valabile şi nu pot fi 
plătite.”    

 
3. La articolul II punctul 8, după 
alineatul 19 al articolului 51 se 
introduc două alineate noi, alin.(20) 
şi (21), cu următorul cuprins: 
„(20) Sumele acordate producătorilor 
agricoli pentru înfiinţarea culturilor 
din toamna anului 2004, care nu au 
fost utilizate în acest scop, se 
consideră sume necuvenite şi se vor 
recupera sau regulariza, după caz, cu 
sprijinul acordat pentru înfiinţarea 
culturilor din primăvara anului 2005. 
(21) În cazurile prevăzute la alineatul 
(20) nu se va mai acorda sprijinul 
prevăzut în etapa a II-a pentru 
procurarea de îngrăşăminte chimice şi 
pesticide.”    

 
 
 
 
 
Alin.(20) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(21) – Nemodificat   

14.  9. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 
6 şi anexa nr.4 se abrogă. 

Nemodificat  Nemodificat    

15.  10. Sintagma „în valoare de 2,5 
milioane lei/ha” din cuprinsul 
articolelor 7, 9, al articolului 10 
alineatele (1) şi (2) şi al articolului 12 
se înlocuieşte cu sintagma „în 
valoare de 2,5 milioane lei/ha, 
respectiv 1,5 milioane lei/ha”. 

 Nemodificat   Nemodificat   

 

16.  11. Anexele nr.I-V fac parte 
integrantă din prezenta ordonanţă 
de urgenţă. 

 Nemodificat   Nemodificat   
 

17.  Art.III. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2002 privind 

Nemodificat   Nemodificat    
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identificarea şi înregistrarea bovinelor 
în România, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.25/2003, cu modificările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după aprobarea 
prin lege.  

18.  Art.IV. – Ordonanţa 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.816 din 3 septembrie 2004, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr.479/2004, precum şi cu modificările 
şi completările aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, după aprobarea prin lege, 
dându-se textelor o nouă numerotare.  

Nemodificat   Nemodificat   

 

 Comisia a propus aprobarea proiectului cu 18 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 

                     PREŞEDINTE,                   SECRETAR, 
                     Dr.Atilla KELEMEN         Dumitru PUZDREA   

 

Întocmit: Consilier Anton PĂŞTINARU     

 Expert Adrian GOŢA 


	I. Amendamente admise

