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L E G E

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului         
nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003 – 2004 a unui

sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli
pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 72 din 22 august 2003 privind acordarea în anul agricol 2003 – 2004
a unui sprijin direct al statului de 2 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. 610 din
28 august 2003, cu următoarele modificări şi completări:

1. Litera b) a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul
cuprins:
 „b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, pentru suprafeţe
de până la 5 ha inclusiv, organizate în exploataţii agricole fără
personalitate juridică sau în societăţi agricole constituite conform Legii
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură; cei care au în proprietate peste 5 ha beneficiază de sprijin
numai în limita a 5 ha inclusiv.”

2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3)
cu  următorul cuprins:
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„(3) Proprietarii de terenuri care lucrează atât individual,

cât şi în asociere, suprafeţe de teren arabil beneficiază de prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă numai în limita a 5 ha.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. Persoanele fizice ale căror terenuri se află în evidenţa

exploataţiilor agricole  sau a altor forme de asociere în agricultură, cu
personalitate  juridică,  cu   excepţia  celor prevăzute la art.1 alin.(2),  lit.
b), nu beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."

4. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un alineat
nou, alin. (11), cu următorul cuprins:

"(11) Sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha
pentru suprafeţele de teren arabil de până la 5 hectare inclusiv se acordă
producătorilor agricoli cuprinşi în formele asociative reglementate de
Legea nr.36/1991, precum şi în alte forme de asociere în agricultură fără
personalitate juridică, pe baza cererii scrise al cărei model este prevăzut
în   anexa nr.1 a)."

5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
"(2) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada

dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafaţă de până la 5
ha inclusiv sau în baza datelor din registrul agricol, se depun până la
data de 15 decembrie 2003 la primăriile comunelor, oraşelor,
municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se află
amplasat terenul, se verifică de reprezentantul centrului agricol sau al
centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură şi se vizează de
primar."

6. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un alineat
nou, alin.(21), cu următorul cuprins:

"(21) Prin solicitanţii sprijinului se înţelege persoane fizice, precum
şi reprezentanţii de drept ai formelor asociative şi ai societăţilor agricole
îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi. Pentru reprezentanţii
formelor asociative şi ai societăţilor agricole, cererea va fi însoţită de
înscrisuri sau documente de asociere, precum şi de tabelul nominal cu
persoanele care au terenul în formele asociative sau în societăţi agricole.
Tabelul nominal va cuprinde următoarele:

a) numele şi prenumele;
b) suprafaţa totală aflată în proprietate;
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c) numărul actului de proprietate sau numărul

poziţiei din registrul agricol;
d) suprafaţa de până la 5 ha;
e) structura culturilor."

7. Litera a) a alineatului 1 al articolului 6 va avea următorul
cuprins:

"a) Pentru culturile care se înfiinţează în toamna anului 2003, în
două etape, astfel:

- 1.000.000 lei/ha până la 31 ianuarie 2004, pentru înfiinţări de
culturi de toamnă;

- 1.000.000 lei/ha până la data de 30 aprilie 2004, pentru
fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003."

8. După anexa nr.1 se introduce anexa nr.1a) cu următorul
cuprins:

„Anexa nr. 1 a)
Comuna (oraşul, municipiul)...........
Judeţul..............................................
Nr. de înregistrare............din...........

Verificat Vizat
      Centrul agricol/ Primar,
Centrul comunitar pentru ............................
cadastru şi agricultură        (semnătura şi ştampila)
   (semnătura)

   C E R E R E
privind acordarea unui sprijin financiar pentru proprietarii de terenuri
arabile pentru suprafeţe de până la 5 ha, organizaţi în societăţi agricole
conform Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere
în agricultură

Domnul/Doamna ........................., domiciliat/domiciliată în localitatea
....................., str............................. nr....................., judeţul...................., B.I./C.I.
seria............. nr......................, eliberat/eliberată la data de .................... de
....................................., CNP..................................,  în calitate de reprezentant de
drept al societăţii agricole sau al formei asociative ..................................., în baza
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datelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez în cadrul societăţii
agricole sau al formei asociative suprafaţa de ............. ha teren arabil şi solicit
sprijin financiar direct pentru:

Specificaţie
Cultura/lucrarea

Suprafaţa
- ha - 

Sprijin
acordat

- lei/ha - 

Total
sprijin 

Observaţii 

0 1 2 3 4
Înfiinţarea culturilor din
toamna anului 2003
Etapa I: arat, pregătit pat
germinativ, semănat etc.
Etapa II: fertilizarea,
erbicidarea culturilor înfiinţate în
toamna anului 2003

1.000.000

1.000.000
Înfiinţarea culturilor din
primăvara anului 2004
Etapa I: efectuarea arăturilor
pentru culturile din primăvara
anului 2004 700.000

Etapa II: întreţinerea,
fertilizarea, erbicidarea culturilor
înfiinţate în primăvara anului
2004
Etapa III: recoltarea culturilor
înfiinţate în primăvara anului
2004

600.000

700.000

TOTAL GENERAL: 

Declar pe propria răspundere că suprafeţele corespund documentelor legale
şi le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat
cunoştinţă.

Pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat
în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.72/2003.
 Menţionez că am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea
............. pentru suprafaţa de ........... ha.

Mă oblig să particip la recepţionarea lucrărilor, conform prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2003, şi să restitui sumele primite în
condiţiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.



5
Beneficiar,

..............................
(semnătura) „

9. La anexa nr.2, denumirea rubricii „Înfiinţări culturi de
toamnă 1.000.000 lei/ha. Termen octombrie 2003”, se modifică în
„Înfiinţări culturi de toamnă 1.000.000 lei/ha. Termen 15 decembrie
2003."

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din
17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul
(2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Valer Dorneanu

Această    lege   a   fost    adoptată  de  Senat   în   şedinţa din  17
decembrie 2003,  cu     respectarea   prevederilor   articolului 76
alineatul (2) din Constituţia României.

p.PREŞEDINTELE  SENATULUI

Doru Ioan Tărăcilă

Bucureşti, 22 decembrie 2003
Nr. 596
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