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 R A P O R T  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2003 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2002 
privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor 
agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată 
în fond, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor 
în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în 
suprafaţă totală de până la 2,5 ha, transmis cu adresa nr.354 din 2 iunie 2003.  

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ. 
Proiectul de lege sus menţionat are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în 
îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în 
suprafaţă totală de până la 2,5 ha.  

Prin proiect, se propune prorogarea termenelor de 30 aprilie 2003 şi 30 iunie 2003, prevăzute la 
art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a 
unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în 
extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha, la 31 mai 2003 şi respectiv la 31 iulie 2003.  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2003 pentru 
prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2002 privind 
acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au 
în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha face parte din categoria 
legilor ordinare, potrivit prevederilor art.72 din Constituţie. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul  Gheorghe Predilă,  director general în Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Raportul  Comisiei a fost adoptat - cu unanimitate -  în şedinţa din 3 iunie 2003. 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat,  în şedinţa din 26 mai 2003. 
 
 
 
         PREŞEDINTE,         SECRETAR, 
                   Ioan BÂLDEA                              Victor NEAGU  
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Întocmit: Consilier  
   Anton Păştinaru 
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