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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

 nr. 90/1998 privind unele măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate 
de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  

 
 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 90/1998 privind unele măsuri pentru asigurarea finanţării 
acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, în şedinţa din 
09.09.1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu 
următoarele amendamente: 
 
  
Nr.  
Crt. 

Articolul 
(textul iniţial ) 

Amendament propus 
( autorul ) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1 2 3 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
0. 

Art. 1. – Se aprobă 
prelungirea, până la 
data de 31 decembrie 
1999, inclusiv, a 
termenului de 
aplicare a Legii 
fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, 
cu modificările 
ulterioare, precum şi 
finanţarea acţiunilor 
legate de punerea în 
aplicare a acesteia 
din fondurile alocate 
cu această destinaţie 

1. 

Art. 1  se va modifica şi va 
avea următorul cuprins: 
“ Art. 1. – Se aprobă 
prelungirea până la 31 
decembrie 1999 a 
termenului de finalizare a 
acţiunilor pentru punerea în 
aplicare a dispoziţiilor  Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, 
şi finanţarea acţiunilor 
aferente aplicării acesteia 
din fondurile alocate cu 
această destinaţie Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei 
prin legile anuale ale 

2. 

Rearanjarea 
textului pentru o 
corectă exprimare 
juridică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 Ministerul 

Agriculturii şi 
Alimentaţiei prin 

bugetului de stat.” 
 Deputat: Victor Neagu – 
P.D.S.R. 

 



legile anuale ale 
bugetului de stat. 

2. Art. 3.- În termen de 
30  zile de la data 
intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe, 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Alimentaţiei şi 
Ministerul Finanţelor 
vor elabora norme 
metodologice de 
aplicare a acesteia.  

Art. 3 se va modifica şi va 
avea următorul cuprins: 
“ Art. 3 - În termen de 30  
zile de la  intrarea în vigoare 
a prezentei ordonanţe, 
Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei şi Ministerul 
Finanţelor vor elabora 
norme metodologice de 
aplicare a acesteia.” 
 

Pentru un plus de 
rigoare normativă. 

 
 
 
 
 
  
 
  Preşedinte,          Secretar, 
 
    Gheorghe Cristea     Victor Neagu 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

Întocmit: Expert parlamentar 
   Aneta Simionescu 


