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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de 
motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează 

în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a 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  
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului 
acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi 
întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 
milioane lei a 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, transmis cu adresa nr.P.L. – X 767 din 23 octombrie 2006 
şi înregistrat sub nr.24/578/24.10.2006.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
Ordonanţa are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.253/2006, în scopul sprijinirii producătorilor agricoli pentru diminuarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, din perioada aprilie-
mai 2006. 

Proiectul de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor 
agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea 
suplimentării cu suma de 200 milioane lei a 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 face parte din categoria legilor 
ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.  

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul István Töke - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 16 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, în şedinţa din 7 

noiembrie 2006. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 octombrie 2006. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) 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 Ordonanţa Guvernului nr. 
44/2006 Text Senat Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor  
0 1 2 3 4 

1.   Titlul legii 
LEGE  

pentru aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr. 44/2006 privind 

modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 25/2006 pentru 
aprobarea nivelului sprijinului 
acordat producătorilor agricoli 

pentru achiziţionarea de motorină 
în vederea efectuării lucrărilor 

agricole mecanizate de înfiinţare şi 
întreţinere a unor culturi agricole 

ce se înfiinţează în primăvara 
anului 2006, precum şi pentru 

aprobarea suplimentării cu suma 
de 200 milioane lei (RON) a 

Programului Dezvoltarea durabilă a 
sectorului vegetal, a sectorului 

Titlul legii – Nemodificat   
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zootehnic şi piscicol, precum şi alte 
programe pe care Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale trebuie să le pună în aplicare 

2.   ARTICOL  UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa  Guvernului nr.44 din 16 
august 2006 privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2006 pentru aprobarea nivelului 
sprijinului acordat producătorilor 
agricoli pentru achiziţionarea de 
motorină în vederea efectuării 
lucrărilor agricole mecanizate de 
înfiinţare şi întreţinere a unor culturi 
agricole ce se înfiinţează în primăvara 
anului 2006, precum şi pentru 
aprobarea suplimentării cu suma de 
200 milioane lei a 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, 
adoptată în temeiul art.1 pct.III.2 din 
Legea nr.288/2006 privind abilitatea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.725 din 24 
august 2006, cu următoarea 
modificare şi completare:  

ARTICOL  UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa  Guvernului nr.44 din 16 
august 2006 privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2006 pentru aprobarea nivelului 
sprijinului acordat producătorilor 
agricoli pentru achiziţionarea de 
motorină în vederea efectuării 
lucrărilor agricole mecanizate de 
înfiinţare şi întreţinere a unor culturi 
agricole ce se înfiinţează în primăvara 
anului 2006, precum şi pentru 
aprobarea suplimentării cu suma de 
200 milioane lei (RON) a 
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, 
adoptată în temeiul art.1 pct.III.2 din 
Legea nr.288/2006 privind abilitatea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.725 din 24 
august 2006, cu următoarea 
modificare:  
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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3.  Titlul ordonanţei: 
 

ORDONANŢĂ   
privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 25/2006 pentru 
aprobarea nivelului sprijinului 
acordat producătorilor agricoli 

pentru achiziţionarea de 
motorină în vederea efectuării 
lucrărilor agricole mecanizate 

de înfiinţare şi întreţinere a 
unor culturi agricole ce se 

înfiinţează în primăvara anului 
2006, precum şi pentru 

aprobarea suplimentării cu 
suma de 200 milioane lei 

(RON) a 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” 

Nemodificat Nemodificat  

4.  Art.I. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 25/2006 pentru 
aprobarea nivelului sprijinului 
acordat producătorilor agricoli 
pentru achiziţionarea de motorină 
în vederea efectuării lucrărilor 
agricole mecanizate de înfiinţare 
şi întreţinere a unor culturi 

Nemodificat   Nemodificat   
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agricole ce se înfiinţează în 
primăvara anului 2006, precum şi 
pentru aprobarea suplimentării cu 
suma de 200 milioane lei (RON) 
a 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”, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 296 din 3 aprilie 
2006, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.253/2006, se modifică 
după cum urmează: 

5.  1. Titlul va avea următorul 
cuprins: 
„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru aprobarea nivelului 
sprijinului acordat 

producătorilor agricoli pentru 
achiziţionarea de motorină 
şi/sau biodiesel în vederea 

efectuării unor lucrări agricole 
mecanizate în anul 2006, 

precum şi pentru aprobarea 
suplimentării cu suma de 200 
milioane lei a Programului 

„Dezvoltarea durabilă a 
sectorului vegetal, a sectorului 
zootehnic şi piscicol, precum şi 

Nemodificat Nemodificat  
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alte programe pe care 
Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
trebuie să le pună în aplicare” 

6.  2. Alineatul (1) al articolului 1 
va avea următorul cuprins: 
 
„(1) Pentru efectuarea lucrărilor 
agricole mecanizate de înfiinţare 
şi întreţinere a unor culturi 
agricole ce se însămânţează în 
primăvara anului 2006, se acordă 
producătorilor agricoli un sprijin 
financiar de 0,7 lei/litru pentru 
achiziţionarea de motorină, iar 
pentru lucrările de înfiinţare a 
culturilor care se însămânţează în 
toamna anului 2006, se acordă 
producătorilor agricoli un sprijin 
financiar de 1 leu/litru pentru 
achiziţionarea de motorină  şi/sau 
biodiesel produs conform 
Standardului european SR EN 
14214:2004/AC:2004, denumit în 
continuare sprijin financiar.” 

- La articolul I punctul 2, alineatul 
(1) al articolului (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.1. – (1) Pentru efectuarea 
lucrărilor agricole mecanizate de 
înfiinţare şi întreţinere a unor culturi 
agricole ce se însămânţează în 
primăvara anului 2006, se acordă 
producătorilor agricoli un sprijin 
financiar de 0,7 lei/litru pentru 
achiziţionarea de motorină, iar pentru 
lucrările de înfiinţare a culturilor care 
se însămânţează în toamna anului 
2006, se acordă producătorilor 
agricoli un sprijin financiar de 1 
leu/litru pentru achiziţionarea de 
motorină şi/sau biodiesel, produs 
conform Standardului naţional SR EN 
14214:2004, denumit în continuare 
sprijin financiar.” 
  

La articolul I punctul 2, alineatul 
(1) al articolului 1 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.1. – (1) Pentru efectuarea 
lucrărilor agricole mecanizate de 
înfiinţare şi întreţinere a unor culturi 
agricole ce se însămânţează în 
primăvara anului 2006, se acordă 
producătorilor agricoli un sprijin 
financiar de 0,7 lei/litru pentru 
achiziţionarea de motorină, iar pentru 
lucrările de înfiinţare a culturilor care 
se însămânţează în toamna anului 
2006, se acordă producătorilor 
agricoli un sprijin financiar de 1 
lei/litru pentru achiziţionarea de 
motorină şi/sau biodiesel, produs 
conform Standardului naţional SR EN 
14214:2004.” 
 
 
Deputat PNL: Dumitru Pardău 
Deputat PNL: Adrian Semcu  

 
 
 
Pentru corectitudinea 
redactării.  

7.  3. Articolul 2 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.2. – Suma aferentă plăţii 
sprijinului financiar în anul 2006 
este de 175 milioane lei şi se 

Nemodificat  Nemodificat   
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asigură de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe 
anul 2006, 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.” 

8.  4. La articolul 3, litera e) va 
avea următorul cuprins: 
„e) institutele şi staţiunile de 
cercetare-dezvoltare şi 
învăţământ cu profil agricol, 
precum şi unităţile de cult şi 
penitenciarele.” 

Nemodificat  Nemodificat   

9.  Art.II. – Normele metodologice 
de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2006 
pentru aprobarea nivelului 
sprijinului acordat producătorilor 
agricoli pentru achiziţionarea de 
motorină în vederea efectuării 
lucrărilor agricole mecanizate de 
înfiinţare şi întreţinere a unor 
culturi agricole ce se înfiinţează 
în primăvara anului 2006, 
precum şi pentru aprobarea 
suplimentării cu suma de 200 
milioane lei (RON) a 

Nemodificat    Nemodificat   
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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”, aprobate prin 
Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale 
nr.228/2006, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.307 din 5 aprilie 
2006, vor fi modificate în mod 
corespunzător, în termen de 10 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 

10.  Art.III. – Prezenta ordonanţă 
intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.  

Nemodificat  Nemodificat   

 
Comisia a propus aprobarea proiectului cu 16 voturi pentru,  9  voturi împotrivă şi 0 abţineri. 

 
 
 

 

  PREŞEDINTE,                        SECRETAR, 
                              Dr. Atilla KELEMEN                 Vasile MOCANU 
 

 

 

Întocmit: Consilier dr. Anton Păştinaru  

    Expert Gabriela Ciurea 


