
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor 
agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor 
agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se 
înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea 
suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului 
„Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi 
piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare” 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 

din 29 martie 2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat 
producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării 
lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole 
ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea 
suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului „Dezvoltarea 
durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte 
programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
trebuie să le pună în aplicare”, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 296 din 3 aprilie 2006, cu următoarea modificare: 

 
- Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins: 
„(2) Sprijinul financiar se acordă pentru culturile de porumb pentru 

boabe, floarea-soarelui, in ulei, rapiţă, plante de nutreţ, precum şi pentru 
culturile de soia, cartofi, fasole boabe, năut şi legume de câmp care nu 
beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 
privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal în anul 2006.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din 13 iunie 2006, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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