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Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.20 din 2 martie 2006 privind sprijinul direct al statului acordat 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.216 din 9 martie 2006, cu 
următoarele modificări şi completări: 
 

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) Producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, 

care înfiinţează şi/sau exploatează culturile prevăzute în anexa nr.1, 
înscrişi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare, 
beneficiază de sprijin direct al statului, denumit în continuare sprijin 
direct, pe unitatea de suprafaţă, de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în cadrul 
programului „Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului 
zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul 
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Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în 
aplicare”.” 

 
2. La articolul 4, alineatul (1), litera a) a alineatului (2) şi 

alineatul (3) vor avea următorul cuprins:  
„Art. 4. – (1) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli 

prevăzuţi la art.1, care au calitate de: proprietari, arendaşi, concesionari, 
asociaţi în participaţiune, societăţi agricole constituite în baza Legii 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, societăţi comerciale constituite în baza Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cooperative agricole constituite în baza Legii 
cooperaţiei agricole nr.566/2004, cu modificările ulterioare, unităţi de 
învăţământ agricol şi/sau silvic, institute şi staţiuni de cercetare şi 
producţie agricolă, societăţi naţionale, unităţi de cult şi penitenciare. 
........................................................................................................... 

a) fac dovada utilizării seminţei certificate ca sămânţă prebază, 
bază, certificată, comercială sau standard, în funcţie de specie, conform 
legislaţiei în vigoare; 
........................................................................................................... 

(3) Proprietarii fac dovada dreptului de proprietate asupra 
terenurilor înscrise în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe 
funciare.” 
 

3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un alineat 
nou, alineatul (5), cu următorul cuprins: 

 „(5) Documentele doveditoare ale plăţii arendei/redevenţei sau a 
altor obligaţii contractuale legate de folosinţa terenurilor sunt: copie de 
pe borderoul de plată a arendei/adeverinţă de la Agenţia Domeniilor 
Statului sau alte documente doveditoare, după caz.” 
 

4. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) va avea 
următorul cuprins: 

 „(2) Cererile solicitanţilor sprijinului direct sunt înregistrate de 
reprezentanţii teritoriali ai sucursalelor judeţene şi a municipiului 
Bucureşti ale Agenţiei, în Registrul unic pentru acordarea sprijinului 
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direct, însoţite de documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor 
de la art.4 alin.(3), (4) şi (5) şi de următoarele documente de 
identificare:” 

 
5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 vor avea următorul 

cuprins: 
„Art. 8. - (1)  Reprezentanţii teritoriali ai sucursalelor judeţene şi a 

municipiului Bucureşti ale Agenţiei, ai Oficiului Naţional al 
Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi alte Produse Vitivinicole şi ai 
fabricii de zahăr contractante, după caz, verifică suprafeţele 
înfiinţate/exploatate, pentru care s-a acordat sprijinul direct, conform 
celor declarate în cererea întocmită de beneficiar, şi întocmesc în 
prezenţa beneficiarului „Procesul-verbal de recepţie şi restituire”, al 
cărui model este prevăzut în anexa nr.9. 

(2) La întocmirea proceselor-verbale de recepţie şi restituire, 
beneficiarii sprijinului direct prezintă o copie a facturii de cumpărare a 
seminţei certificate sau o copie a avizului de expediţie a seminţei din 
partea unităţii contractante, după caz, însoţită de certificatul de calitate 
al furnizorului, conform regulilor şi normelor în vigoare, şi o copie a 
poliţei de asigurare a culturilor.” 
 

6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un alineat 
nou, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

„(21) Solicitanţii sprijinului care folosesc sămânţă certificată 
proprie prezintă o copie a buletinului de analiză oficială.” 
 

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  
„Art. 11. – După aprobarea deschiderii creditelor bugetare de către 

Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei, care 
virează sumele în conturile solicitanţilor astfel: pentru persoane juridice 
la trezorerii sau la bănci comerciale, după caz, iar pentru persoane 
fizice, în contul deschis de acestea la băncile comerciale, la Casa de 
Economii şi Consemnaţiuni – S.A. sau la Casa Centrală a 
Cooperativelor de Credit – „CREDITCOOP”, după caz.” 
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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. 
 
 

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

  
Bogdan Olteanu  Nicolae Văcăroiu 
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