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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2000

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2000
privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2000 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, în şedinţa din
06.03.2001, 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 de urgenţă a Guvernului
nr.174 din 26 octombrie 2000
pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.29/2000
privind sprijinul acordat
producătorilor de lapte, şi publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.533 din 30 octombrie
2000.

ARTICOL UNIC.- Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.174 din 26 octombrie
2000 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.29/2000 privind
sprijinul acordat producătorilor de lapte, şi
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.533 din 30 octombrie 2000, cu
următoarele modificări:

Ca urmare a modificărilor
survenite în textul legii.

2. 2. Articolul 6 va avea următorul
cuprins:

Pct.2 al Art.I se va modifica şi va avea
următorul cuprins:

Pentru actualizarea denumirii
autorităţii publice centrale.



0. 1. 2. 3.

2

Art.6.- Anual, Guvernul, la
propunerea Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei, va
actualiza, în funcţie de rata inflaţiei,
suma acordată ca stimulent
producătorilor de lapte.

�2. Articolul 6 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
Art.6.- Anual, Guvernul, la propunerea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, va actualiza, în funcţie de rata
inflaţiei, suma acordată ca stimulent
producătorilor de lapte.�
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

3. Art.II.- În termen de 5 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, Guvernul, la
propunerea comună a Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei şi a
Ministrului Finanţelor, va aproba
normele metodologice de aplicare a
acesteia.

Art.II se va modifica şi va avea următorul
cuprins:
�Art.II.- În termen de 5 zile de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
Guvernul, la propunerea comună a
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor  şi a Ministrului Finanţelor Publice,
va aproba normele metodologice de aplicare a
acesteia.�
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Pentru actualizarea denumirii
autorităţilor publice centrale.

                  Preşedinte,      Secretar,

   Ilie NEACŞU  Victor NEAGU

Întocmit: Expert parlamentar,
                Anton Păştinaru
                Aneta Barbu
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