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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2001

pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal

şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000 şi a Ordonanţei Guvernului nr.36/1999
privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole,

precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2001 pentru
abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru
finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-
2000 şi a Ordonanţei Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de
tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă, în şedinţa din
28.03.2001, Comisia propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor cu următoarele
amendamente:
Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr.40/2001
pentru abrogarea Legii nr.165/1998
privind constituirea la dispoziţia
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei a fondului pentru

Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.40/2001 pentru
abrogarea Legii nr.165/1998 privind
constituirea la dispoziţia Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru
finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor

Ca urmare a modificărilor
survenite în textul legii.
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finanţarea cheltuielilor aferente
lucrărilor agricole din sectorul
vegetal şi a celor pentru creşterea
animalelor, în perioada 1998-2000 şi
a Ordonanţei Guvernului nr.36/1999
privind sprijinul acordat de stat
producătorilor agricoli pentru
achiziţionarea de tractoare, combine,
maşini şi utilaje agricole, precum şi
de instalaţii pentru irigat din
producţia internă.

agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru
creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
şi a Ordonanţei Guvernului nr.36/1999
privind sprijinul acordat de stat producătorilor
agricoli pentru achiziţionarea de tractoare,
combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi
de instalaţii pentru irigat din producţia internă
cu următoarele modificări:

2. Art.I � Legea nr.165/1998 privind
constituirea la dispoziţia
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei a fondului pentru
finanţarea cheltuielilor aferente
lucrărilor agricole din sectorul
vegetal şi a celor pentru creşterea
animalelor, în perioada 1998-2000,
cu modificările şi completările
ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.289
din 6 august 1998, se abrogă.

Art.I se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.I � Legea nr.165/1998 privind
constituirea la dispoziţia Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru
finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor
agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru
creşterea animalelor, în perioada 1998-2000,
cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.289 din 6 august 1998, se abrogă,
începând cu 1 ianuarie 2001.�
Grupurile parlamentare PDSR, PRM,
UDMR, PD, PNL.

Pentru continuarea folosirii
fondului în activitatea agricolă a
anului 2001.

3. Art.II � (2) Pe măsura reconstituirii
fondului, acesta va fi virat de către
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor la bugetul de stat.

Alin.2 al art.II se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.II � (2) Sumele neutilizate din fond,
precum şi cele provenite din rambursări de

Pentru susţinerea financiară a
activităţii din agricultură.
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credite şi din dobânzi în anul 2001 se
reportează şi se utilizează în continuare în
condiţiile prezentei legi, până la data de 31
decembrie 2001.�
Grupurile parlamentare PDSR, PRM,
UDMR, PD, PNL.

                  Preşedinte,      Secretar,

   Ilie NEACŞU Alexandru PEREŞ

Întocmit: Experţi parlamentari,
                Anton Păştinaru
                Aneta Barbu


