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RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 privind  
aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe 

 
 În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 privind  
aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe, în şedinţa din 03.02.1999, Comisia propune să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor cu următoarele amendamente: 
  
  
Nr 
Crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Textul adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. Articolul unic: - Se aprobă 

Ordonanţa Guvernului nr. 31 din 29 
ianuarie 1999 privind aprobarea 
primei de export la grâu şi porumb 
boabe, adoptată în temeiul art. 1 pct. 
6 lit. b) din Legea nr. 259/1998 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe şi publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 
din 30 ianuarie 1999. 

Articolul unic: -“Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 31 din 
29 ianuarie 1999 privind 
aprobarea primei de export la grâu 
şi porumb boabe, adoptată în 
temeiul art. 1 pct. 6 lit. b) din 
Legea nr. 259/1998 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 
din 30 ianuarie 1999, cu 
următoarea modificare.” 

Având în vedere modificarea din 
textul legii. 



0. 1. 2. 3. 
 
2. Art. 6 În termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe, Guvernul, la propunerea 
Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei şi a Ministerului 
Finanţelor va aproba Norme 
metodologice privind modul de 
acordare a primei de export. 

Art. 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 6 - În termen de 20 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe, Guvernul, la 
propunerea Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei şi a 
Ministerului Finanţelor va aproba 
Norme metodologice privind 
modul de acordare a primei de 
export.” 
 
Deputaţi: Gheorghe Cristea, Alecu 
Paul -PNŢ-CD 

Pentru urgentarea punerii în 
aplicare a prevederilor legii. 

 
 
 În cursul dezbaterilor, următorul amendament a fost respins: 
 
Nr. 
Crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 1. Argumente pro 
2. Argumente contra 

0. 1. 2. 3. 
1. Art. 4 În situaţia în care raportul de 

schimb al monedei naţionale faţă de 
dolarul S.U.A. se modifică în 
procent de minimum 2% faţă de 
cursul de schimb existent la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe, Guvernul, la propunerea 
Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei, poate aproba prin 

Art. 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 4 În situaţia în care raportul 
de schimb al monedei naţionale faţă 
de dolarul S.U.A. se modifică în 
procent de minimum 3% faţă de 
cursul de schimb existent la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe, Guvernul, la propunerea 

1. Pentru că procentul va fi 
mult mai mare până când 
legea intră în aplicare. 

2. Procentul de 2% este optim 
pentru contrabalansarea 
devalorizării. 



0. 1. 2. 3. 
 

hotărâre, modificarea preţului minim 
la cumpărarea grâului şi porumbului 
boabe prevăzut la art. 2. 

Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei, poate aproba prin 
hotărâre, modificarea preţului 
minim la cumpărarea grâului şi 
porumbului boabe prevăzut la     
art. 2.” 
 
Deputat: M. Chiriac - PD 
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