
 
P a r l a m e n t u l  R o m â n i e i  

C a m e r a  D e p u t a ţ i l o r  
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Către 
BIROUL PERMANENT  

AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, raportul la proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 8/1997 de completare a Ordonanţei 
de Urgenţă nr. 6/1997 privind constituirea la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea lucrărilor 
agricole, trimis comisiei în procedură de urgenţă, pentru examinare în 
fond, cu adresa nr. 78 din 15 aprilie 1997. 

  La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul primit de la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. 415/XXXVI/11 din 
17.04.1997 

  Nu s-a primit avizul de la Comisia pentru buget, finanţe ţi bănci. 
 
 

  P R E Ş E D I N T E, 
      Gheorghe Cristea    Secretar, 
        V. Neagu 



 

  
P a r l a m e n t u l  R o m â n i e i  

C a m e r a  D e p u t a ţ i l o r  
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

  Bucureşti, 22.04.1998   TEHNORED: d.m.c. 09.05.200012:52 

 No.  1001/XXXVI/4 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 8/1997 
de completare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/05.03.1997 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea lucrărilor 

agricole 
 

  În urma examinării proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 8/1997, în şedinţa din 21 aprilie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare cu următorul amendament: 
 
 

Nr. 
crt. 

Titlu 
(Textul iniţial) 

Textul adoptat de  
comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă Nr. 8/1997 de 
completare a Ordonanţei de Urgenţă 
Nr. 6/05.03.1997 privind constituirea la 
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei a fondului pentru 
finanţarea lucrărilor agricole. 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 8/1997 
pentru completarea  art. 2 din 
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 6/05.03.1997 
privind constituirea, la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei a fondului pentru 
finanţarea lucrărilor agricole. 

Deoarece Ordonanţa de Urgenţă 
Nr. 8/1997 nu vizează o modificare 
de amploare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 6/1997, ci 
doar completarea unui singur 
alineat din art. 2.  

 
 
 

 P R E Ş E D I N T E,         Secretar,  
      Gheorghe Cristea                 V.  Neagu 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice 

BP 78-09.07.97  Bucureşti, 17.09.1998   TEHNORED: d.m.c. 09.05.200012:52 
 No.  1001/XXXVI/4 

 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 8/1997 
de completare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/05.03.1997 privind constituirea la dispoziţia 

Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole 
(lege  ordinară) - Procedură de urgenţă 

  În urma examinării proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 
8/1997, în şedinţa din 17 septembrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi 
adoptare cu următorul amendament: 

 
Nr. 
crt. 

Titlu 
(Textul iniţial) 

Textul adoptat de  
comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. 
 

Titlul Legii: 
Proiect de Lege pentru aprobarea 

Titlul Legii: 
Proiect de Lege pentru aprobarea 

 
Deoarece Ordonanţa de Urgenţă 



 
 
 
 
 

Ordonanţei de Urgenţă Nr. 8/1997 de 
completare a Ordonanţei de Urgenţă 
Nr. 6/05.03.1997 privind constituirea la 
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei a fondului pentru  

Ordonanţei de Urgenţă nr. 8/1997 
pentru completarea  art. 2 din 
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 6/05.03.1997 
privind constituirea, la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi 

Nr. 8/1997 publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Nr. 60 
din 09.04.97, nu vizează o 
modificare de amploare a 
Ordonanţei de Urgenţă a  

 finanţarea lucrărilor agricole. 
 
 
 

Alimentaţiei a fondului pentru 
finanţarea lucrărilor agricole. 

Guvernului nr. 6/1997, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Nr.36  din 05.03.97, ci 
doar completarea unui singur 

alineat din art. 2. 
 
În cursul dezbaterii în comisie, următorul amendament nu a fost acceptat: 
 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

   1. Argumente pro 
   2. Argumente contra 

0. 1. 2. 3. 
1. „(3) Beneficiază de prevederile 

prezentei ordonanţe de urgenţă 
producătorii agricoli care nu au 

datorii restante către băncile  

„(3) Beneficiază de prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
producătorii agricoli care nu au 

datorii restante către băncile  

1.  Pentru completare. 
2.  Prin interpretare ar putea da 

posibilitatea şi altor producători cu 
datorii să beneficieze de  

0. 1. 1. 3. 
  

comerciale sau către bugetul de stat şi 
care au încheiate contracte de 

desfacere a producţiei creditate. 
Producătorii agricoli care beneficiază 

comerciale sau către bugetul de stat şi 
care au încheiate contracte de 

desfacere a producţiei creditate. 
Producătorii agricoli care beneficiază 

de prevederile Legii Nr. 116/1996 

prevederile acestei ordonanţe. 



de prevederile Legii Nr. 116/1996 
privind acordarea de despăgubiri 

producătorilor agricoli pentru 
suprafeţele agricole calamitate în 

anul agricol 1995-1996 pot beneficia 
şi de dispoziţiile prezentei ordonanţe 

privind acordarea de despăgubiri 
producătorilor agricoli pentru 

suprafeţele agricole calamitate în 
anul agricol 1995-1996 pot beneficia 
şi de dispoziţiile prezentei ordonanţe 

de urgenţă, chiar dacă au credite 
 de urgenţă, chiar dacă au credite 

nerambursate şi dobânzi neplătite.” 
nerambursate şi dobânzi neplătite 

către bănci sau bugetul de stat.” 
Amendament înaintat de domnul 
deputat Valeriu Tabără Grupul 

Parlamentar al P.U.N.R.  

 

 
 
 
 
 

 P R E Ş E D I N T E,         Secretar,  
      Gheorghe Cristea                 V.  Neagu  

     
 
 
 

 


