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PROCES - VERBAL 
al şedinţei Comisiei din data de 09.09.1998 

 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi, fiind absenţi domnii 
deputaţi Elek Barna – concediu medical şi Valeriu Tabără – delegaţie externă. 
 Au participat ca invitaţi: domnul Dinu Gavrilescu – Ministrul Agriculturii, 
domnul Damian Grigore – director general în Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, domnul Crăineanu Gheorghe – director în Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, domnul Scrieciu Florin - consilier în Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, domnul Ciuciu Victor – director în Ministerul Finanţelor, domnul 
Butnaru Eugen – director în Ministerul Finanţelor, domnul Peculea Marius – 
secretar general al Academiei Române, domnul Raba Ion – jurist al Academiei 
Române şi domnul deputat Aureliu Săndulescu. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei. 
 Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat spre dezbatere şi avizare următoarele 
proiecte de legi: 

• ℘ Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/1998 privind 
măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 

• ℘ Proiectul 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 

• ℘ Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind 
aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru 
panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi 
panificaţie 

• ℘ Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1998 privind 
alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru 
recepţionarea, depozitarea şi păstrarea grâului din recolta anului 1998 

• ℘ Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1998 privind 
finanţarea acţiunilor de consultanţă şi formare profesională destinate agricultorilor 

• ℘ Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1998 privind 
acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul 1991 
în cadrul Programului Guvernamental de Importuri Critice şi a diferenţelor de preţ şi 



de curs aferente importului de ulei brut realizat în baza prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 274/1992 

• ℘ Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind 
reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de 
Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi 
cartografie 

• ℘ Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1998 privind 
asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi produse de uz 
fitosanitar 

• ℘ Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 

• ℘ Propunerea legislativă privind administrarea, organizarea şi funcţionarea 
devălmăşiilor 

  
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de 
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost avizat favorabil luând în 
considerare propunerile Consiliului Legislativ 

Proiectul 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 a fost avizat favorabil cu două amendamente care au în vedere 
utilizarea cupoanelor pentru motorină (deputat Neacşu I.), precum şi pentru 
procurarea pieselor de schimb pentru repararea tractoarelor şi maşinilor 
agricole (deputat Neagu V.). 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din 
recolta anului 1998, pentru panificaţie, destinat consumului intern, 
societăţilor comerciale de morărit şi panificaţie a fost avizat favorabil cu 
mai multe amendamente, referitoare la: acordarea primelor la producătorii 
care au vândut grâul (deputat Gh.Cristea), prelungirea termenului de 
achiziţionare până la 31 decembrie 1998 (deputat Neagu V.), stabilirea unui 
preţ minim de achiziţionare a grâului – 800 lei/kg. şi prima de 200 lei/kg. 
(deputat Rizescu Şt.) şi includerea institutelor şi staţiunilor de cercetare, 
precum şi a staţiunilor didactice în cadrul producătorilor agricoli (deputat 
Nicolescu M.). 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare 
acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea grâului 
din recolta anului 1998 a fost avizat favorabil în forma iniţială 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţă şi formare profesională 
destinate agricultorilor a fost avizat favorabil în forma iniţială 



Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1998 
privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide 
realizat în anul 1991 în cadrul Programului Guvernamental de Importuri 
Critice şi a diferenţelor de preţ şi de curs aferente importului de ulei brut 
realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 274/1992 a fost avizat 
favorabil în forma iniţială 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate 
de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene 
de cadastru, geodezie şi cartografie a fost amânat pentru o şedinţă 
ulterioară, în urma dezbaterilor pe marginea unor contradicţii din 
prevederile acestui proiect şi Legea finanţelor publice 72/1996, urmând a se 
clarifica aspectele întâlnite. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
107/1998 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte 
chimice şi produse de uz fitosanitar A fost avizat favorabil, cu un 
amendament care prevede cuprinderea în cadrul producătorilor agricoli şi a 
institutelor şi staţiunilor de cercetare, precum şi a staţiunilor didactice 
(deputat Nicolescu M.) 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, pentru retrocedarea terenurilor Academiei 
Române, a fost amânată, pentru clarificarea situaţiei juridice actuale a 
terenurilor solicitate de Academie. 

Propunerea legislativă privind administrarea, organizarea şi 
funcţionarea devălmăşiilor a primit aviz negativ, solicitându-se 
reformularea proiectului. 

 
 
 
 
 

          Preşedinte         Secretar 
 

     Gheorghe Cristea                             Victor Neagu 
 
 
 
 
 


