Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 147 din data de 5 martie 2010
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010
pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
Având în vedere prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei,
Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica
Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele
Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria,
Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda,
Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi
Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea
Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005
(tratatul de aderare), referitoare la ajutoarele de stat existente care trebuie încetate sau modificate pentru
a respecta reglementările comunitare în domeniu, precum şi faptul că renta viageră agricolă face parte
din categoria ajutoarelor de stat existente şi comunicate Comisiei Europene conform Tratatului de
aderare, anexa V, capitolul 3, punctul (b) "Agricultură",
ţinând seama de faptul că ajutoarele de stat existente au putut fi acordate pe o perioadă de tranziţie de 3
ani,
se impun reglementarea drepturilor celor 95.147 de persoane care au solicitat obţinerea calităţii de
rentier până la 31 decembrie 2009, prin continuarea acordării sprijinului aferent, precum şi aprobarea în
regim de urgenţă, deoarece conform prevederilor legale beneficiarii au obligaţia de a se prezenta la
vizarea carnetului de rentier în primele 6 luni ale anului, pentru acordarea efectivă a sprijinului.
În considerarea faptului că aceste probleme vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a
căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
1.După articolul 18 din titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un
nou articol, articolul 19, cu următorul cuprins:
"Art. 19
Prevederile prezentului titlu se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la
data de 31 decembrie 2009 inclusiv."
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