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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  nr.142/1999  

privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, 
 în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999   

 
 
 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  nr.142/1999 privind instituirea 
sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării 
arăturilor din toamna anului 1999 , în şedinţa din 05.10.1999, 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 de urgenţă nr.142/1999 
privind instituirea sistemului de 
plată pentru motorină, pe bază de 
bonuri valorice, în vederea 
înfiinţării culturilor de cereale 
păioase şi efectuării arăturilor din 
toamna anului 1999. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 
nr.142/1999 privind instituirea sistemului de 
plată pentru motorină, pe bază de bonuri 
valorice, în vederea înfiinţării culturilor de 
cereale păioase şi efectuării arăturilor din 
toamna anului 1999, cu următoarele 
modificări: 

Ca urmare a modificărilor 
intervenite în textul legii. 
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3. Art.2. – În înţelesul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, deţinătorii de 
terenuri agricole care beneficiază 
de bonuri valorice pentru motorină 
sunt: persoane fizice proprietari de 
terenuri agricole, societăţi agricole 
şi asociaţii familiale constituite 
potrivit Legii nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură, societăţi 
comerciale cu profil agricol cu 
capital majoritar privat, arendaşi, 
persoane fizice sau juridice private 
care au primit în concesiune 
terenuri agricole proprietate privată 
ori publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, după caz, 
în baza unor hotărâri ale 
Guvernului sau ale consiliilor 
judeţene sau locale, potrivit art.3 
din Legea nr.219/1998 privind 
regimul concesiunilor.  

Art.2 se va completa şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art.2. – În înţelesul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, deţinătorii de terenuri agricole care 
beneficiază de bonuri valorice pentru motorină 
sunt: persoane fizice proprietari de terenuri 
agricole, societăţi agricole şi asociaţii familiale 
constituite potrivit Legii nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, societăţi comerciale cu profil 
agricol cu capital privat sau mixt, unităţi de 
cercetare, de învăţământ agricol, arendaşi, 
persoane fizice sau juridice private care au 
primit în concesiune terenuri agricole 
proprietate privată ori publică a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, în 
baza unor hotărâri ale Guvernului sau ale 
consiliilor judeţene sau locale, potrivit art.3 din 
Legea nr.219/1998 privind regimul 
concesiunilor.” 
Grupul parlamentar PDSR 
Deputat: V. Tabără - PUNR 

Lărgirea ariei de adresabilitate a 
legii, pentru a fi cuprins şi 
segmentul societăţilor 
comercilae cu capital majoritar 
de stat 

 Art.5. – (1) Direcţiile generale 
pentru agricultură şi industrie 
alimentară judeţene şi a 
municipiului Bucureşti acordă 
deţinătorilor de terenuri agricole, 
bonuri valorice pentru motorină, în 
termen de 30 zile de la data primirii 

Alin.1 al art.5 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.5. – (1) Direcţiile generale pentru 
agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a 
municipiului Bucureşti acordă deţinătorilor de 
terenuri agricole, bonuri valorice pentru 
motorină, în termen de 10 zile de la data 

Reducerea termenului de 
aplicabilitate a legii este 
necesară pentru buna desfăşurare 
a campaniei de toamnă. 
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acestora, în conformitate cu datele 
cuprinse în declaraţiile date pe 
propria răspundere. 
 

primirii acestora, în conformitate cu datele 
cuprinse în declaraţiile date pe propria 
răspundere.” 
Grupul parlamentar PDSR 
Deputat: V. Tabără - PUNR 

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


