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 La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 30 deputaţi, membri ai 
Comisiei. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 
Cristea, preşedintele comisiei. 
 La lucrări a participat ca invitat domnul ministru Dinu Gavrilescu, 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.   
 Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1. “  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
 Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de 
cupoane pentru agricultori în anul 1998.” 
 2. “ Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 1/1998 pentru 
modificarea art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.” 
  3. “ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/1998 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.” 
 4. “ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 23/1997 privind finanţarea şi din alte surse 
decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor 
de stat.”  
 5. “ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.”  
 La punctul 1 al ordinei de zi domnul preşedinte Gheorghe Cristea a 
dat cuvântul domnului ministru Dinu Gavrilescu pentru a prezenta 
expunerea de motive, privind Ordonanţa Guvernului nr. 9/1998 privind 
instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998. 



 Au luat apoi cuvântul domnul deputat Alexandru Lăpuşan arătând 
că, banii publici prin acest sistem ajung la unii cetăţeni care au adeverinţă, 
dar nu au terenul în posesie. 
 Arată că în acest moment nu se face finanţarea pe criterii de 
performanţă, ci pe autoconsum. 
 Domnul ministru Dinu Gavrilescu arată că prima distribuţie de 
cupoane, din toamna anului trecut nu a decurs în condiţii bune, din cauza 
limitării în timp a ordonanţei. 
 Domnul deputat Mihai Chiriac, grupul parlamentar USD – PD arată 
că deţinătorii de păşuni şi fâneţe din judeţul Suceava au folosit în alte 
scopuri cupoanele în toamna anului trecut. 
 Propune, ca respectivele cupoane, să poată fi folosite şi pentru 
procurarea de medicamente pentru tratamentul bolilor parazitare la 
animale şi pentru reproducţie. 
 Domnul ministru Dinu Gavrilescu arată că propunerile sunt corecte. 
 Domnul deputat Dumitru Ifrim , grupul parlamentar al USD – PSDR, 
arată că sistemul de cupoane constituie un sprijin deosebit pentru 
producătorii agricoli. 
 Domnul deputat Mihai Nicolescu, grupul parlamentar PDSR, arată 
că, cuponiada nu poate fi un instrument de finanţare al agriculturii pe 
termen lung şi scurt pentru a obţine performanţe, ci va menţine agricultura 
de subzistenţă. 
 Ce se va avea în vedere în situaţia fostelor IAS – uri şi a instituţiilor 
din agricultură subcapitalizate? 
 Dacă există la nivelul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei o 
iniţiativă a dezvoltării fermelor performante? 
 Arată că problema cea mai importantă din această primăvară o 
constituie arăturile rămase de executat ( cca 4 milioane ha ) 
 Domnul ministru Gavrilescu arată că o parte din datoriile societăţilor 
agricole au fost recuperate, iar în perioada următoare se vor lua hotărâri în 
ceea ce priveşte lichidarea acestor datorii ( prin consultarea tuturor 
ministerelor economice ). 
 Domnul deputat Pereş Alexandru, grupul parlamentar USD – PD, 
propune ca suma de 2800 miliarde lei destinată pentru cupoane să fie 
modificată la 3200 miliarde lei, aşa cum s-a stabilit în coaliţie. 
 Domnul ministru Dinu Gavrilescu – nefiind bugetul aprobat, 
urmează ca după aprobarea bugetului, diferenţa de sumă propusă, să fie 
folosită în toamnă. 
 Domnul deputat Oană Gheorghe, grupul parlamentar PDSR – 
Ministerul Finanţelor nu o să spună niciodată că are bani. 
 Domnul deputat Ion Munteanu, grupul parlamentar PDSR – care a 
fost raţiunea în stabilirea distribuirii cupoanelor numai pentru locatori şi 
nu şi pentru acţionari. 



 Domnul ministru Dinu Gavrilescu – raţiunea este legea care a dat 
posibilitatea obţiunii. 
 Domnul deputat Valeriu Tabără, grupul parlamentar PUNR – 40% 
din cupoane nu au fost folosite în toamna anului 1997. 
 Ce s-a făcut cu banii? Sunt unii care au făcut bani mulţi prin afacerea 
cupoanelor. 
 Domnul ministru Dinu Gavrilescu  - ipoteza poate fi luată în discuţie. 

- Nu avem alte mijloace să le controlăm  
           -  Sunt cazuri când s-au făcut deconturi pe alte lucrări ( anchetă cu 
Banca Religiilor ) 
 Domnul deputat Ilie Neacşu, grupul parlamentar PRM – trebuie să 
dăm posibilitatea să se cumpere şi maşini şi utilaje agricole prin cumularea 
cupoanelor. 
 După discuţiile generale s-a trecut la votarea proiectului de lege pe 
articole. 
 Proiectul de Lege a fost votat cu majoritate de voturi fiind propus 
spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor. 
 Amendamentele admise şi respinse sunt prezentate în raport. 
 După dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă nr. 1/1998 pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar 
nr. 18/1991, Comisia a votat în umanimitate avizarea proiectului de Lege, 
fiind propus spre dezbatere şi avizare Plenului Camerei Deputaţilor. 
 La dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/1998 privind taxa pe valoarea adăugată, 
comisia a votat cu majoritate, avizarea favorabilă. 
 Domnul deputat Ilie Neacşu, grupul parlamentar PRM şi domnul 
deputat Valeriu Tabără, grupul parlamentar PUNR – au arătat că 
grupurile parlamentare pe care le reprezintă nu împărtăşesc punctele de 
vedere prevăzute în această ordonanţă şi au votat împotrivă. 
 Ultimile două proiecte de lege prevăzute în ordinea de zi, au fost 
votate cu majoritate, primind aviz favorabil. 
   
 

 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
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