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Parlamentul României 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                                                                                 Bucureşti, 10.09.1998 
                                                                                 Nr. 359/ XVIII/4 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea 
 primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru panificaţie, destinat 

 consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie  
 

 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea 
primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru panificaţie, destinat consumului intern, 
societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie în şedinţa din 09.09.1998, propunem ca acesta să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
( text iniţial ) 

Amendamentul propus: 
( autorul ) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. 
 

0. 

Art.1. – În vederea stimulării 
cumpărării grâului din producţia  

1. 

Art. 1 se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 

2. 

Pentru a se crea posibilitatea 
ca de această primă să  

3. 
 internă a anului 1998, se acordă plata 

unei prime de 200 lei/kg, pentru 
cantitatea de 1500 mii tone de grâu de 

“Art.1. – În vederea stimulării cumpărării 
grâului din producţia internă a anului 
1998, se acordă plata unei prime de 200 

beneficieze şi producătorii 
agricoli. 
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panificaţie STAS. lei/kg producătorilor agricoli, pentru 
cantitatea de 1500 mii tone de grâu de 
panificaţie STAS. “ 
Deputat: V. Neagu, M. Nicolescu, G. 
Oană, I. Munteanu, P.D.S.R. 

2. Art. 2. – ( 1 ) Prima prevăzută la art. 1 
se acordă societăţilor comerciale de 
morărit şi/sau de panificaţie, care 
folosesc grâul din producţia internă a 
anului 1998, pentru producţia de pâine 
şi făină destinată consumului intern. 

Alin ( 1 ) al art. 2 se va modifica şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art. 2. – ( 1 ) Prima prevăzută la art. 1 se 
acordă producătorilor agricoli prin 
societăţile comerciale de morărit şi/sau de 
panificaţie, care folosesc grâul din 
producţia internă a anului 1998, pentru 
producţia de pâine şi făină destinată 
 consumului intern şi care plătesc la 
cumpărarea grâului cel puţin 1000 lei pe 
kg STAS, din care 200 lei reprezintă 
prima prevăzută la art. 1. “ 
Deputat: Sergiu Rizescu, P.N.Ţ. – C.D. 
Deputat: Victor Neagu, P.D.S.R. 

Există în toate ţările un preţ 
prag sau preţ minim garantat 
pentru producţia internă de 
grâu. Este necesară şi în 
România intervenţia statului 
în acest sens, pentru a veni în 
sprijinul producătorilor 
agricoli şi a reface echilibrul 
pe piaţa grâului. 

3. Art. 3. – Grâul de panificaţie pentru 
care se acordă prima de 200 lei/kg  

Art. 3 se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 

Pentru egalitatea de 
tratament şi acoperirea  

0. 1. 2. 3. 
 STAS se cumpără de la producătorii 

agricoli individuali, asociaţiile agricole 
individuale, asociaţiile agricole fără 

“Art. 3. – Grâul de panificaţie pentru care 
se acordă prima de 200 lei/kg STAS se 
cumpără de la producătorii agricoli 

întregii arii a producătorilor 
agricoli. 
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personalitate juridică prevăzute în 
Legea 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, arendaşi, societăţile 
agricole cu personalitate juridică, 
societăţile comerciale agricole cu 
capital privat, societăţile comerciale 
agricole cu capital majoritar sau 
integral de stat, societăţile comerciale 
care furnizează îngrăşăminte chimice şi 
pesticide producătorilor agricoli cu 
plata în grâu şi societăţile comerciale 
prestatoare de servicii în agricultură cu 
plata prestaţiilor în grâu. 
 
 
 

individuali, asociaţiile agricole 
individuale, asociaţiile agricole fără 
personalitate juridică prevăzute în Legea 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură, arendaşi, 
societăţile agricole cu personalitate 
juridică, societăţile comerciale agricole cu 
capital privat, societăţile comerciale 
agricole cu capital  majoritar sau integral 
de stat, institutele şi staţiunile de cercetare 
şi didactice, societăţile comerciale care 
furnizează îngrăşăminte chimice şi 
pesticide producătorilor agricoli cu plata 
în grâu şi societăţile comerciale 
prestatoare de servicii în agricultură cu 
plata prestaţiilor în grâu. 
Deputat: M. Nicolescu, V. Neagu, G. 
Oană, I. Munteanu,  P.D.S.R 

4. Art. 4. – Plata primei prevăzute la art. 1 
se face din bugetul pe anul 1998 al 
Ministerului Agriculturii şi  

Art. 4 se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art. 4. – Plata primei prevăzute la art. 1  

Nu se poate achiziţiona 
cantitatea de grâu prevăzută 
în ordonanţă până la data de  

0. 1. 2. 3. 
 
 
 

Alimentaţiei prin Direcţiile generale 
pentru agricultură şi alimentaţie 
 

se face din bugetul pe anul 1998 al 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 
prin Direcţiile generale pentru agricultură 

31 octombrie 1998. 
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judeţene în limita cantităţii prevăzută la 
art. 1 din prezenta ordonanţă, pentru 
cantitatea de grâu de panificaţie 
cumpărată până la data de 31 octombrie 
1998. 
 
 

şi alimentaţie judeţene în limita cantităţii 
prevăzută la art. 1 din prezenta ordonanţă, 
pentru cantitatea de grâu de panificaţie 
cumpărată până la data de 31 decembrie 
1998. “ 
Deputat: V. Neagu, I. Munteanu, G. Oană, 
M. Nicolescu,  P.D.S.R. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  Preşedinte,                                                      Secretar, 
 
    Gheorghe Cristea           Victor Neagu 
 
 
 
 
 Întocmit: Expert parlamentar, 
    Aneta Simionescu  
  


