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L E G E 
 
 
 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor 

agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor 

meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 – iulie 2002 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Art. I. – După articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit 

producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a 

fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001  
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– iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 

din 17 septembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 666/2002, se introduce 

articolul 5 cu următorul cuprins: 

„Art. 5. – (1) Cantităţile de motorină rămase disponibile după 

înfiinţarea culturii de grâu din toamna anului 2002, respectiv 526.137 tone 

în judeţul Mehedinţi şi 22.859 tone în judeţul Dolj, se preiau fără plată în 

stocul rezerva de stat de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. 

(2) Cheltuielile ocazionate de operaţiunile de preluare vor fi 

suportate din bugetul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat. 

(3) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală din judeţul 

Mehedinţi şi Dolj vor scădea din gestiune, respectiv Administraţia 

Naţională a Rezervelor de Stat va înregistra în gestiune, cantităţile de 

motorină prevăzute la alin. (1), la preţul de înregistrare din evidenţele 

actualului deţinător al produsului, pe baza proceselor verbale de  

predare-primire şi a avizelor de expediţie.” 

 

 

Art. II. – Predarea-primirea motorinei rămase disponibile se face 

pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 martie 2004, 

cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată. 

 

p. PREŞEDINTELE  SENATULUI 

 

Doru  Ioan  Tărăcilă 

 

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 

27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Viorel  Hrebenciuc 

 

 

 

Bucureşti, 14 mai 2004 

Nr. 163 


		2004-05-18T11:08:49+0300
	Marian Botocan
	I attest to the accuracy and integrity of this document




