
 Parlamentul României
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

                                                                                               Bucureşti, 13.03.2002
                                                                                               Nr.24/109

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2002

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.18/2002 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, în şedinţa din 12.03.2002,
Comisia propune, cu un vot împotrivă, 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. Titlul legii:

“Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.18/2002
pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.29/2000
privind sprijinul acordat
producătorilor de lapte”

Nemodificat

2. Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.18/2002
pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.29/2000
privind sprijinul acordat

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.18/2002 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul
acordat producătorilor de lapte, cu

Ca urmare a modificărilor aduse
în textul legii.
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producătorilor de lapte. următoarele modificări şi completări:
3. Art.I. – Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr.29/2000 privind
sprijinul acordat producătorilor de
lapte, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.160 din 17
aprilie 2000, aprobată cu modificări
prin Legea nr.42/2001, cu
modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:

Nemodificat

4. 1. Articolul 1 va avea următorul
cuprins:
“Art.1 – (1) În vederea sprijinirii
producătorilor de lapte se acordă
stimulente în valoare de 1400 lei
pentru fiecare litru de lapte livrat,
pentru prelucrare la agenţii
economici specializaţi în procesare,
cu licenţă de fabricaţie, al cărui
conţinut minim întruneşte condiţiile
STAS 2416-61, care se recalculează
la 3,5% unităţi de grăsime.

La pct.1, alin.(1) al art.1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
“Art.1 – (1) În vederea sprijinirii
producătorilor de lapte se acordă stimulente
în valoare de 1400 lei pentru fiecare litru de
lapte livrat pentru prelucrare la agenţii
economici specializaţi în procesare, cu licenţă
de fabricaţie, al cărui conţinut întruneşte
condiţiile STAS 2416-61, care se
recalculează la 3,5% unităţi de grăsime.

Deputat: Ştefan Popescu Bejat - PD

Există un singur indicator
standard.

5. La pct.1, după alin.(1) al art.1 se introduce un
alineat nou, alin. (11), cu următorul cuprins:
"(11) În perioada de iarnă se adaugă un
spor de 20% la stimulentul acordat pentru
fiecare litru de lapte livrat."

Deputat: Ludovic Mardari - PRM

Producţia de lapte pe timp de
iarnă este mai scăzută.

6. (2) Valoarea stimulentului pentru Nemodificat
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laptele livrat, în aceleaşi condiţii de
calitate, de către producătorii de
lapte din localităţile situate în zona
montană este de 1.800 lei pentru
fiecare litru de lapte livrat.

7. (3) Beneficiarii stimulentelor din
zona de munte sunt producătorii de
lapte din localităţile ce vor fi
aprobate prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
care livrează lapte pentru procesare.

Nemodificat

8. (4) Producătorii de lapte sunt
producătorii agricoli care îndeplinesc
cerinţele minime din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.108/2001
privind exploataţiile agricole şi/sau
producătorii agricoli, care se
organizează în asociaţii ale
crescătorilor de animale şi prin
asociere îndeplinesc cerinţele din
aceeaşi ordonanţă.

La pct.1, alin.(4) al art. 1 se abrogă.

Amendament comisie

Stimulentele se acordă tuturor
producătorilor de lapte, fără nici
o discriminare.

9. 2. Articolul 5 va avea următorul
cuprins:
“Art.5 – Sumele necesare în vederea
acordării stimulentelor pentru
producătorii de lapte se asigură de la
bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, în limita
bugetului aprobat.”

Nemodificat
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10. 3. Articolul 6 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, astfel cum
sunt definiţi la art.1 alin.(4).”

La pct.3, art.6 se modifică 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.”

Amendament comisie

Ca urmare a modificării făcute
anterior.

11. Art.II. – Prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă se aplică
începând cu luna februarie 2002.

Nemodificat

12. Art.III. – Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.29/2000 privind
sprijinul acordat producătorilor de
lapte, cu modificările ulterioare şi cu
cele aduse prin prezenta ordonanţă
de urgenţă, se va republica în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, după aprobarea acesteia
de către Parlament, dându-se
articolelor o nouă numerotare.

Art. III se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art.III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.29/2000 privind sprijinul acordat
producătorilor de lapte, cu modificările
ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege,
se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se articolelor o
nouă numerotare."

Deputat: Victor Neagu - PSD

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

În cursul dezbaterilor au fost respinse următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivare
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1. 1. Articolul 1 va avea următorul

cuprins:
“Art.1 – (1) În vederea sprijinirii
producătorilor de lapte se acordă
stimulente în valoare de 1400 lei
pentru fiecare litru de lapte livrat,
pentru prelucrare la agenţii
economici specializaţi în procesare,
cu licenţă de fabricaţie, al cărui
conţinut minim întruneşte condiţiile
STAS 2416-61, care se recalculează
la 3,5% unităţi de grăsime.

La pct.1, alin.(1) al art.1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
“Art.1 – (1) În vederea sprijinirii
producătorilor de lapte se acordă stimulente
în valoare de 1800 lei pentru fiecare litru de
lapte livrat, pentru prelucrare la agenţii
economici specializaţi în procesare, cu licenţă
de fabricaţie, al cărui conţinut minim
întruneşte condiţiile STAS 2416-61, care se
recalculează la 3,5% unităţi de grăsime."

Deputat: Ion Ştefan - PSD
Deputat: Ludovic Mardari - PRM

1. Pentru a nu crea discriminări
între producătorii de lapte.
2. Pentru stimularea
crescătorilor de animale din zona
montană.

2. 1. Articolul 1 va avea următorul
cuprins:
“Art.1 – (1) În vederea sprijinirii
producătorilor de lapte se acordă
stimulente în valoare de 1400 lei
pentru fiecare litru de lapte livrat,
pentru prelucrare la agenţii
economici specializaţi în procesare,
cu licenţă de fabricaţie, al cărui
conţinut minim întruneşte condiţiile
STAS 2416-61, care se recalculează
la 3,5% unităţi de grăsime.

La pct.1, alin.(1) al art.1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
“Art.1 – (1) În vederea sprijinirii
producătorilor de lapte se acordă stimulente
în valoare de 1600 lei pentru fiecare litru de
lapte livrat, pentru prelucrare la agenţii
economici specializaţi în procesare, cu licenţă
de fabricaţie, al cărui conţinut minim
întruneşte condiţiile STAS 2416-61, care se
recalculează la 3,5% unităţi de grăsime."

Deputat: Marinache Vişinescu - PRM

1. Pentru a nu crea discriminări
între producătorii de lapte.
2. Pentru stimularea crescătorilor
de animale din zona montană

3. 1. Articolul 1 va avea următorul La pct.1, alin.(1) al art.1 se modifică şi va
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cuprins:
“Art.1 – (1) În vederea sprijinirii
producătorilor de lapte se acordă
stimulente în valoare de 1400 lei
pentru fiecare litru de lapte livrat,
pentru prelucrare la agenţii
economici specializaţi în procesare,
cu licenţă de fabricaţie, al cărui
conţinut minim întruneşte condiţiile
STAS 2416-61, care se recalculează
la 3,5% unităţi de grăsime.

avea următorul cuprins:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
“Art.1 – (1) În vederea sprijinirii
producătorilor de lapte se acordă stimulente
în valoare de 1600 lei pentru fiecare litru de
lapte livrat pe timp de vară şi 1700 lei pe
timp de iarnă, pentru prelucrare la agenţii
economici specializaţi în procesare, cu licenţă
de fabricaţie, al cărui conţinut minim
întruneşte condiţiile STAS 2416-61, care se
recalculează la 3,5% unităţi de grăsime."

Deputat: Octavian Sadici - PRM

1. Sprijinul trebuie să se acorde
la fel tuturor producătorilor de
lapte, diferenţiere existând doar
în funcţie de anotimp.
2.  Pentru a nu reduce cantitatea
totală de lapte pentru care se
acordă stimulente producătorilor
de lapte.

4. 1. Articolul 1 va avea următorul
cuprins:
“Art.1 – (1) În vederea sprijinirii
producătorilor de lapte se acordă
stimulente în valoare de 1400 lei
pentru fiecare litru de lapte livrat,
pentru prelucrare la agenţii
economici specializaţi în procesare,
cu licenţă de fabricaţie, al cărui
conţinut minim întruneşte condiţiile
STAS 2416-61, care se recalculează
la 3,5% unităţi de grăsime.

La pct.1, alin.(1) al art.1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
“Art.1 – (1) În vederea sprijinirii
producătorilor de lapte se acordă stimulente
în valoare de 1700 lei pentru fiecare litru de
lapte livrat, pentru prelucrare la agenţii
economici specializaţi în procesare, cu licenţă
de fabricaţie, al cărui conţinut minim
întruneşte condiţiile STAS 2416-61, care se
recalculează la 3,5% unităţi de grăsime."

Deputat: Ştefan Popescu Bejat - PD

1. Pentru a nu crea discriminări
între producătorii de lapte.
2. Pentru stimularea crescătorilor
de animale din zona montană

5. Art.1 - (2) Valoarea stimulentului
pentru laptele livrat, în aceleaşi
condiţii de calitate, de către
producătorii de lapte din localităţile

La pct.1, alin.(2) al art. 1 se abrogă.

Deputat: Ludovic Mardari - PRM

1. Pentru a nu crea discriminări
între producătorii de lapte.
2. Pentru stimularea crescătorilor
de animale din zona montană
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situate în zona montană este de
1.800 lei pentru fiecare litru de lapte
livrat.

6. Art.1 - (3) Beneficiarii stimulentelor
din zona de munte sunt producătorii
de lapte din localităţile ce vor fi
aprobate prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
care livrează lapte pentru procesare.

La pct.1, alin.(3) al art. 1 se abrogă.

Deputat: Ludovic Mardari - PRM
Deputat: Ştefan Popescu - Bejat - PD

1. Pentru a nu crea discriminări
între producătorii de lapte.
2. Pentru stimularea crescătorilor
de animale din zona montană

                  Preşedinte,        Secretar,

   Ilie NEACŞU              Victor NEAGU

Întocmit: Experţi parlamentari,
                Anton Păştinaru

  Aneta Barbu


