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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86/1997 privind aprobarea primei de
export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
Cu adresa nr. 103 din 27.04.1998, Secretariatul General al Camerei Deputaţilor a înaintat Comisiei noastre proiectul
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86/1997 privind aprobarea primei de export pentru
cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997.
În urma examinării, în şedinţa din 19.05.1998 s-a hotărât întocmirea unui raport suplimentar, cu următoarele
amendamente:
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1.

Titlul legii:
Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 86/1997
privind aprobarea primei de export
pentru cantitatea de un milion tone
porumb boabe din recolta anului
1997.

Titlul legii se va modifica şi va avea Ca urmare a modificărilor survenite
următorul cuprins:
în textul legii.
“Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 86/1997
privind aprobarea primei de export
pentru cantitatea de 800 mii tone
porumb boabe şi a primei pentru
valorificarea la intern a cantităţii de
150 mii tone grâu pentru panificaţie,
din producţia anului 1997. “

2.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 86 din
23
decembrie
1997
privind
aprobarea primei de export pentru
cantitatea de un milion tone porumb
boabe din recolta anului 1997,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 375 din 24
1.
decembrie 1997, cu următoarele
modificări:

Articol unic. se modifică şi va avea
Articolul unic este modificat ca
urmare a completărilor operate în
următorul cuprins:
“ Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa proiectul de Lege.
de urgenţă a Guvernului nr. 86 din 23
decembrie 1997 privind aprobarea
primei de export pentru cantitatea de
800 mii tone porumb boabe şi a
primei pentru valorificarea la intern a
3.
2.
cantităţii de 150 mii tone grâu pentru
panificaţie din recolta anului 1997,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 375 din 24

0.

2

3.

decembrie 1997. “
Art. 1 – În vederea stimulării Art. 1 se modifică şi va avea
exportului, se acordă plata unei următorul cuprins:
prime de export de 150 mii lei/ tonă, “Art. 1 – În vederea stimulării
pentru cantitatea de un milion tone
exportului, se acordă plata unei prime
porumb boabe – STAS.
de export de 150 mii lei/ tonă, pentru
cantitatea de 800 mii tone porumb
boabe – STAS.”

4.

1. La articolul 2 se introduce un Noul alineat introdus la art. 2
nou alineat, cu următorul cuprins:
elimină.
“ Beneficiază de prima de
export prevăzută la art. 1 şi
exportatorul care achiziţionează
porumbul boabe de la societăţile
comerciale prestatoare de servicii
pentru agricultură, precum şi de la
cei care au livrat seminţe,
îngrăşăminte chimice, pesticide cu

0.

1.
plata la recoltare, cu condiţia că
acestea să fie plătit producătorilor
agricoli un preţ de minimum 600
mii lei/tonă de porumb boabe

2.

Pentru încadrarea în plafonul de 150
miliarde lei acordat pentru prime, ca
urmare a introducerii primei pentru
valorificarea grâului de panificaţie.

se Scopul elaborării Ordonanţei de
urgenţă nr. 86/97 a fost de sprijinire
a producătorilor agricoli prin
deblocarea a circa 1 milion tone
porumb boabe şi stabilirea unui preţ
acoperitor cheltuielilor de producţie,
precum şi obţinerea de profit.

3.

3

5.

6.
0.

STAS”.
2. După articolul 2 se introduce un Noul articol, art. 21, se elimină.
nou articol, art. 21, cu următorul
cuprins:
“ Art. 21. – Societăţile
comerciale cu personalitate juridică
întocmesc facturile de vânzare a
porumbului pentru export cu cota de
TVA zero şi vor anexa documentele
vamale justificative ( conosament,
scrisoare de trăsură şi declaraţie
vamală de export ), pe care agenţii
economici exportatori le vor
transmite în copie producătorilor
agricoli, în termen de cel mult 60
zile de la data emiterii facturilor
respective.”
Se introduce un nou articol, art. 21, cu
următorul cuprins:
“Art. 21 - Societăţile comerciale de
1.
2.
panificaţie beneficiază de 200 lei/kg,
primă, pentru cantitatea de 150 mii
tone
grâu
pentru
panificaţie,
achiziţionat de la producători sau de

Textul este superfluu, deoarece în
legislaţia actuală există prevederi
referitoare la scutirea exportatorilor
de TVA, iar societăţile comerciale
pot să-şi recupereze TVA- ul în
termen de 30 de zile, conform
normelor metodologice în vigoare.

Pentru deblocarea a producătorilor
agricoli şi societăţilor ce deţin grâu
de panificaţie pe stoc din producţia
3.
anului 1997.
Pentru asigurarea cantităţilor de grâu
din producţia internă necesare până
la noua recoltă, pentru panificaţie.

4

la
societăţile
Comcereal
sau
Cerealcom, din recolta anului 1997.”
7.

Art. 3 – Fondurile necesare
acoperirii primei de export vor fi
prevăzute în bugetul Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul
1998.

Art. 3 se va modifica şi va avea Pentru corelare
anterioare.
următorul cuprins:
“Art. 3 – Fondurile necesare
acoperirii primei de export şi a primei
pentru valorificarea la intern, vor fi
prevăzute în bugetul Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul
1998. “

cu

modificările

8.

Art. 4 – În termen de 5 zile de la data
intrării ăn vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei şi
Ministerul Finanţelor vor elabora
Norme metodologice privind modul
de acordare a primei de export, pe

Art. 4 se va modifica şi va avea Pentru corelare
următorul cuprins:
anterioare.
“Art. 4 – În termen de 5 zile de la data
intrării ăn vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei şi
Ministerul Finanţelor vor elabora

cu

modificările

0.

1.
2.
care le vor supune Guvernului spre Norme metodologice de aplicare, pe
aprobare.
care le vor supune spre aprobare,
Guvernului. “

3.

5

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Cristea

Ilie Neacşu

Întocmit: Expert parlamentar A. Păştinaru
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