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pentru aprobarea 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 

 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.61 din 
26 august 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, cu următoarele modificări: 
 
 1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins: 
  “(4) În condiţiile în care arendatorii sau persoanele fizice prevăzute 
la lit.b) a alin.(2) nu pot completa cererile privind sprijinul direct al 
statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, arendaşii, respectiv împuterniciţii 
persoanelor fizice, pot completa cererea în numele acestora.” 
 
 2. Alineatul (2) al articolului 2 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 
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inclusiv sau în baza înscrisurilor asupra terenului din registrul agricol, se 
depun, până la data de 15 decembrie 2004, la primăriile comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pe a căror rază 
teritorială se află amplasat terenul, se verifică de către reprezentantul 
centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură şi 
se vizează de către primar.” 
 
 3. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins: 
  “(3) Plata de către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor 
acordate ca sprijin direct al statului proprietarilor de teren arabil se 
efectuează în numerar sau prin  virare în cont bancar, după caz, 
proprietarilor sau împuterniciţilor acestora.” 
 
 4. La anexa nr.1b), titlul şi partea introductivă a “cererii” vor avea 
următorul cuprins: 

“C E R E R E 
 privind acordarea unui sprijin financiar pentru persoane fizice, 
proprietari de terenuri arabile, pentru suprafeţele de până la 5 ha 
inclusiv, care au încheiat contracte de arendă sau deţin teren 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 
 

  Domnul/(d-na)________________ domiciliat/domiciliată 
în localitatea __________ strada____________ numărul______ 
judeţul__________ BI/CI_____________  seria_________ 
numărul___________ eliberat(ă) la data de _____________, 
CNP______________________, în calitate de arendaş al terenului arabil al 
domnului/domnilor_________________, proprietar/i al/ai terenului arabil 
în suprafaţă de___________ ha, sau ca împuternicit al 
domnului/domnilor_____________________ proprietar/i al/ai terenului 
arabil în suprafaţă de_____________ ha, din  cadrul 
societăţii/asociaţiei_____________________, potrivit actelor doveditoare, 
solicit sprijin financiar pentru:” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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