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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.20 din  

26 ianuarie 2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi 
crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea 
Europeană, adoptată în temeiul art.1 pct.V.4 din Legea nr.404/2005 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.83 din 30 ianuarie 2006, cu 
următoarele modificări şi completări: 

 
 
1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins: 
„Ordonanţă privind acordarea de facilităţi producătorilor 

agricoli şi crescătorilor de animale organizaţi în ferme familiale cu 
caracter comercial, în perioada de preaderare la Uniunea Europeană” 
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2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins: 
„(2) Programul „Fermierul” se adresează producătorilor agricoli 

care doresc să înfiinţeze o fermă familială cu caracter comercial sau 
realizează orice investiţie care se încadrează în prevederile art.7 din 
Legea nr.231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură.” 

 
 
3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
„Art. 2. – Pentru accesarea Programului „Fermierul” este 

necesar ca terenul agricol pe care se realizează investiţia să fie deţinut în 
proprietate şi/sau cu contract de arendare sau de concesiune, potrivit 
legii.” 

 
 
4. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. – (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin fermă familială 

cu caracter comercial se înţelege exploataţia agricolă care îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) este constituită din membrii unei familii sau din familii 
asociate, iar principalul scop al activităţii sale este realizarea de venituri 
din producerea şi comercializarea producţiei agricole proprii; 

b) este organizată în una din formele juridice prevăzute de lege 
sau ca grup de producători; 

c) forţa de muncă necesară desfăşurării activităţii de producţie 
este asigurată preponderent de către membrii familiei sau familiilor 
asociate; 

d) cel puţin unul din membrii familiei sau familiilor asociate 
care înfiinţează ferma are deprinderi profesionale agricole dovedite 
printr-un atestat. 

(2) Ferma familială cu caracter comercial se poate organiza în 
oricare din formele asociative prevăzute de legislaţia în vigoare şi este 
scutită de la plata impozitului pe venit, în conformitate cu prevederile 
art.42 lit.k) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de 
Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(3) Atestarea fermelor familiale cu caracter comercial se face de 
către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti. 
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(4) Condiţiile de atestare, precum şi procedurile de înregistrare 
şi de eliberare a atestatelor de fermă familială cu caracter comercial se 
stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe.” 

 
 
5. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă. 
 
 
6. La alineatul (3) al articolului 6, înaintea literei a) care 

devine litera a1), se introduce o nouă literă, litera a), cu următorul 
cuprins: 

„a) un reprezentant al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuternicit cu drept 
de semnătură, în calitate de membru;” 

 
 
7. Litera d) a articolului 7 va avea următorul cuprins: 
„d) comunică în scris solicitantului, prin secretariatul organizat 

la nivelul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, rezultatele analizei documentaţiei.” 

 
 
8. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins: 
„(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), pentru activităţile 

cu impact semnificativ asupra mediului, documentaţia completă se 
transmite imediat, prin grija Biroului unic, autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, în vederea derulării procedurii de emitere a avizului, 
acordului sau autorizaţiei de mediu, după caz, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare. Avizul, acordul sau autorizaţia de 
mediu, după caz, se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la 
data depunerii documentaţiei.” 
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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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