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RAPORT 
 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 
privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultură în anul 1998 

(lege  ordinară) 
  În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Guvernului  nr. 9/1998 privind instituirea 

sistemului de cupoane pentru agricultură în anul 1998 în şedinţa din 4.02.1998, propunem ca acesta să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Amendament propus 
Text adoptat de comisie 

(autorul) 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. 
 
 
 
 
 
 

Art. 3 - Pe baza cupoanelor pentru 
agricultori, beneficiarii acestora pot 
achita contravaloarea seminţei 
certificate, materialului de plantat 
pomicol şi viticol certificat, seminţei 
certificate de cartofi, îngrăşămintelor 
chimice, pesticidelor, motorinei,  

Art. 3 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
" Art.3 - Pe baza cupoanelor pentru 
agricultori, beneficiarii acestora pot 
achita contravaloarea seminţei 
certificate, materialului de plantat 
pomicol şi viticol certificat, seminţei 

Pentru a lărgi domeniul de utilizare 
a cupoanelor, în fostele zone 
necooperativizate, unde predomină 
producătorii particulari, cu categorii 
de folosinţă a terenului păşuni şi 
fâneţe. 
 



0. 1. 2. 3. 
 lucrărilor mecanice de arat, grăpat, 

discuit, semănat, de întreţinere a 
culturilor şi de recoltat, inclusiv cele 
efectuate pe păşuni şi fâneţe. 

certificate de cartofi, îngrăşămintelor 
chimice, pesticidelor, motorinei, 
lucrărilor mecanice de arat, grăpat, 
discuit, semănat, de întreţinere a 
culturilor şi de recoltat, inclusiv cele 
efectuate pe păşuni şi fâneţe, precum şi 
a medicamentelor, pentru combaterea 
bolilor parazitare şi de reproducţie la 
animale." 
Deputat M. Chiriac - U.S.D.-P.D. 

 

2. Art. 6 - ( 3 ) Pentru anul 1998 se alocă 
în bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei suma de 2800 miliarde lei 
pentru acoperirea acestor cheltuieli. 

Alin. 3 al art. 6 va avea următorul 
cuprins: 
" Art. 6 - ( 3 ) Pentru anul 1998 se 
alocă în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei suma de 
3200 miliarde lei pentru acoperirea 
acestor cheltuieli. 
Deputat A. Pereş - U.S.D.-P.D. 

În condiţiile creşterii taxei pe 
valoare adăugată, suplimentarea 
sumei destinată cupoanelor pentru 
agriculturi cu 400 miliarde lei este 
strict necesară. 
De fapt, suma de 3200 miliarde lei a 
fost stabilită de coaliţie la iniţierea 
ordonanţei. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Argumente pro 
2. Argumente contra 

0. 1. 2. 3. 
1. Art. 1 - ( 1 ) În vederea procurării de 

materiale şi servicii necesare 
lucrărilor agricole, se instituie 
sistemul de plată pe bază de cupoane 
valorice cu finanţare de la bugetul  de 
stat. 

Alin. 1 al art. 1 va avea următorul 
cuprins: 
" Art. 1 - ( 1 ) În vederea procurării 
de materiale şi servicii destinate 
lucrărilor agricole, se instituie 
sistemul de plată pe bază de cupoane 
valorice cu finanţare de la bugetul  de 
stat." 
Deputat A. Lăpuşan - P.D.S.R. 

1.  Pentru a di.... clar utilizarea 
cupoanelor de agricultori 

2.  Textul alineatului este suficient de 
clar şi nu necesită modificări. 

2. Art. 3 - Pe baza cupoanelor pentru 
agricultori, beneficiarii acestora pot 
achita contravaloarea seminţei 
certificate, materialului de plantat 
pomicol şi viticol certificat, seminţei 
certificate de cartofi, îngrăşămintelor 
chimice, pesticidelor, motorinei, 
lucrărilor mecanice de arat, grăpat, 
discuit, semănat, de întreţinere a 
culturilor şi de recoltat, inclusiv cele 
efectuate pe păşuni şi fâneţe. 

Art. 3 va avea următorul cuprins: 
" Art. 3 - Pe baza cupoanelor pentru 
agricultori, beneficiarii acestora pot 
achita contravaloarea seminţei 
certificate, materialului de plantat 
pomicol şi viticol certificat, seminţei 
certificate de cartofi, îngrăşămintelor 
chimice, pesticidelor, motorinei, 
lucrărilor mecanice de arat, grăpat, 
discuit, semănat, de întreţinere a 
culturilor şi de recoltat, inclusiv cele 
efectuate pe păşuni şi fâneţe, precum 

1. Pentru a facilita cumpărarea de 
maşini şi utilaje strict necesare, în 
vederea realizării unei agriculturi 
performante, prin cumularea 
cupoanelor. 
2. Acordarea cupoanelor nu are ca 
scop, în sine, formarea exploataţiilor 
agricoleprin cumularea cupoanelor  
pentru achiziţionarea maşinilor şi 
utilajelor aricole. 



0. 1. 2. 3. 
  şi a unor maşini şi utilaje agricole din 

producţia internă. 
Deputat I. Neacşu - P.R.M. 

 

3. 
 

 După alin.1 al art. 3 se introduce un 
nou alineat, alin. 2, cu următorul 
cuprins: 
" Art. 3 - ( 2 ) Prin cumulare, 
cupoanele pot fi folosite pentru 
cumpărarea de tractoare şi maşini 
agricole. " 
Deputat V. Tabără - P.U.N.R. 

1. Pentru a facilita cumpărarea de 
maşini şi utilaje strict necesare, în 
vederea realizării unei agriculturi 
performante, prin cumularea 
cupoanelor. 
2. Acordarea cupoanelor nu are ca 
scop, în sine, formarea exploataţiilor 
agricoleprin cumularea cupoanelor  
pentru achiziţionarea maşinilor şi 
utilajelor aricole. 

 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,           SECRETAR, 
 
      Gheorghe Cristea                      Ilie Neacşu 
 
 


