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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

 nr. 106/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 
privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998 

  
 
În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 106/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998, 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.  Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 
106/1998 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
9/1998 privind instituirea 
sistemului de cupoane 
pentru agricultori în anul 
1998. 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
106/1998 pentru 
modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/1998 
privind instituirea 
sistemului de cupoane 
pentru agricultori în anul 
1998. 

Potrivit regulilor de 
tehnică legislativă, 
schimbarea 
conţinutului unui 
articol prin 
eliminarea unui 
produs şi adăugarea 
altuia reprezintă o 
modificare şi nu o 
completare. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 

Articol unic.  - Se aprobă  
Ordonanţa Guvernului  
nr.106 din 27 august1998 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/1998   
privind instituirea sistemului 
de cupoane pentru 
agricultori în anul 1998, 

1. 

Articol unic.  - Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului  
nr.106 din 27 august1998 
pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
9/1998   privind instituirea 
sistemului de cupoane 
pentru agricultori în anul 
1998, adoptată în temeiul:  

2. 

Potrivit regulilor de 
tehnică legislativă, 
schimbarea 
conţinutului unui 
articol prin 
eliminarea unui 
produs şi adăugarea 
altuia reprezintă o 
modificare şi nu o  

3. 
 adoptată în temeiul art. 1 

pct. 2 lit. c) din Legea nr. 
148/1998 privind abilitarea 

art. 1 pct. 2 lit. c) din Legea 
nr. 148/1998 privind 
abilitarea Guvernului de a 

completare. 
 

 



Guvernului de a emite 
ordonanţe şi  publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 321 din 28 august 1998 

emite ordonanţe şi  publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 321 
din 28 august 1998, cu 
următoarele modificări 

3. Articolul 3 va avea 
următorul cuprins: 
“ Art.3 – Pe baza 
cupoanelor pentru 
agricultori, beneficiarii 
acestora pot achita 
contravaloarea seminţei 
certificate, a materialului 
de plantat pomicol şi viticol 
certificat, a seminţei 
certificate de cartofi, a 
îngrăşămintelor chimice, a 
pesticidelor, a furajelor 
combinate, a lucrărilor 
mecanice de arat, grăpat, 
discuit, semănat, de 
întreţinere a culturilor şi de 
recoltat, inclusiv a celor 
efectuate pe păşuni şi 
fâneţe, precum şi a 
medicamentelor pentru 
combaterea bolilor 
parazitare şi de reproducţie 
la animale”. 

 Articolul 3 va avea 
următorul cuprins: 
“ Art.3 – Pe baza cupoanelor 
pentru agricultori, 
beneficiarii acestora pot 
achita contravaloarea 
seminţei certificate, a 
materialului de plantat 
pomicol şi viticol certificat, 
a seminţei certificate de 
cartofi, a îngrăşămintelor 
chimice, a pesticidelor, a 
furajelor combinate, a 
lucrărilor mecanice de arat, 
grăpat, discuit, semănat, de 
întreţinere a culturilor şi de 
recoltat, inclusiv a celor 
efectuate pe păşuni şi fâneţe, 
precum şi a medicamentelor 
pentru combaterea bolilor 
parazitare şi de reproducţie 
la animale, precum şi a 
pieselor de schimb pentru 
reparaţia tractoarelor şi a 
maşinilor agricole.” 
Deputat: V. Neagu,    N. 
Nicolescu-P.D.S.R. 

Pentru a veni în 
sprijinul tuturor 
proprietarilor de 
teren agricol trebuie 
lărgită gama de 
utilizare a 
cupoanelor. 
 
Se facilitează 
accesul la 
decontarea pe bază 
de cupoane şi a 
producătorilor 
agricoli din sectorul 
mecanic. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 

Art. 3 va avea următorul 
cuprins: 
“ Art.3 –  Pe baza 
cupoanelor pentru 
agricultori, beneficiarii 
acestora pot achita 
contravaloarea seminţei 
certificate, a materialului 
de plantat pomicol şi viticol 
certificat, a seminţei  

1. 

Art. 3 va avea următorul 
cuprins: 
 “ Art.3 –  Pe baza 
cupoanelor pentru 
agricultori, beneficiarii 
acestora pot achita 
contravaloarea seminţei 
certificate, a materialului 
de plantat  
 

2. 

Pentru a nu fi 
afectată desfăşurarea 
lucrărilor mecanice 
din campania 
agricolă din această 
toamnă. 
 
 
 
 

3. 
 certificate de 

cartofi, a îngrăşămintelor 
chimice, a pesticidelor, a 

pomicol şi viticol certificat, 
a seminţei certificate de 
cartofi, a motorinei, a 

 



furajelor combinate, a 
lucrărilor mecanice de arat, 
grăpat, discuit, semănat, de 
întreţinere a culturilor şi de 
recoltat, inclusiv a celor 
efectuate pe păşuni şi 
fâneţe, precum şi a 
medicamentelor pentru 
combaterea bolilor 
parazitare şi de reproducţie 
la animale”. 
 
 
 

îngrăşămintelor chimice, a 
pesticidelor, a furajelor 
combinate, a lucrărilor 
mecanice de arat, grăpat, 
discuit, semănat, de 
întreţinere a culturilor şi de 
recoltat, inclusiv a celor 
efectuate pe păşuni şi 
fâneţe, precum şi a 
medicamentelor pentru 
combaterea bolilor 
parazitare şi de reproducţie 
la animale”. 
Deputat: Ilie Neacşu, 
P.R.M. 

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


