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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  

nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999 
 

 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea 
sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999, în şedinţa in 03.02.1999, Comisia propune ca acesta să fie supus 
spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 
29 ianuarie 1999 privind 
instituirea sistemului de cupoane 
pentru agricultori în anul 1999,  

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 32 din 29 ianuarie 
1999 privind instituirea sistemului de 
cupoane pentru agricultori în anul 
1999, adoptată în temeiul art.1 pct. 6  

Având în vedere modificările din 
textul legii. 

0. 1. 2. 3. 
 adoptată în temeiul art.1 pct. 6 lit. 

d) din Legea nr. 259/1998 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în 

lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 44 din 30 

 



Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 
din 30 ianuarie 1999. 

ianuarie 1999, cu următoarele 
modificări: 

2. Art. 8 – Valoarea cupoanelor 
pentru agricultori ce se atribuie 
pentru campaniile agricole ale 
anului 1999, se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei şi cu 
avizul Ministerului Finanţelor, în 
termen de 20 de zile de la 
publicarea ordonanţei în 
Monitorul Oficial al României. 

Art. 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 8 – Valoarea cupoanelor pentru 
agricultori ce se atribuie pentru 
campaniile agricole ale anului 1999, 
se stabileşte prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei şi cu avizul Ministerului 
Finanţelor, în termen de 20 de zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe.” 
 
Deputat: Gh. Cristea – PNŢ - CD 

Ordonanţa produce efecte juridice 
în momentul intrării în vigoare. 

3. Art. 12 – Modul de acordare, 
distribuire, utilizare şi decontare a 
cupoanelor pentru agricultori, 
precum şi plata comisioanelor se 
stabilesc prin norme metodologice 
emise de Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, cu avizul 
Ministerului Finanţelor, care vor 
fi supuse aprobării Guvernului în 
termen de 30 zile de la data  

Art. 12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 12 – Modul de acordare, 
distribuire, utilizare şi decontare a 
cupoanelor pentru agricultori, precum 
şi plata comisioanelor se stabilesc prin 
norme metodologice emise de 
Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, cu avizul Ministerului 
Finanţelor, care vor fi supuse  

Pentru uşurarea metodologiei şi 
efectuarea lucrărilor în acelaşi 
timp. 
Prin corelare cu termenul de la 
art. 4 şi art. 8. 

0. 1. 2. 3. 
 intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe. 
aprobării Guvernului în termen de 20 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe.” 

 

 



 
 
 
  Preşedinte,                      Secretar, 
 
     Gheorghe Cristea         Victor Neagu 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar, 
    Anton Păştinaru  
 


