
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

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 sprijin direct al statului de 2,5 milioane 
lei/ha producătorilor agricoli pentru  suprafeţe de teren 
arabil de până la 5 ha inclusiv 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

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: 
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1. La articolul II punctul 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 culturilor de porumb, ovăz şi plante furajere, 
se acordă bonuri valorice pentru procurarea de sămânţă, 
îngrăşăminte chimice, pesticide, în valoare de 1.500.000 lei/ha, 
începând cu 10 martie 2005.”   

 
2. La articolul II punctul 8, alineatele (2) şi (18) ale 

articolului 51 vor avea următorul cuprins: 
„(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 Rurale pe anul 2005. 

(18) Bonurile valorice neutilizate până la data de 1 
decembrie 2005 de către beneficiari îşi pierd valabilitatea 
devenind nule.” 

 
3. La articolul II punctul 8, după alineatul 19 al 

articolului 51 se introduc două alineate noi, alineatele (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.”    
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera 
Deputaţilor în şedinţa din 12 aprilie 2005, cu respectarea 
prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 
României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

Miron Tudor Mitrea 


