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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea  

Ordonanţei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 
 pentru constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei  

a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole 
 din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000. 

 
 În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 pentru constituirea la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor 
agricole  din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000 în 
şedinţa din 03.02.1999, membrii Comisiei au hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare, 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. 
34 din 29 ianuarie 1999 
pentru modificarea Legii nr. 
165/1998 privind 
constituirea la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei a fondului 
pentru finanţarea 
cheltuielilor aferente 
lucrărilor agricole din 
sectorul vegetal şi a celor 
pentru creşterea animalelor,  

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 34 
din 29 ianuarie 1999 pentru 
modificarea Legii nr. 
165/1998 privind constituirea 
la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei a 
fondului pentru finanţarea 
cheltuielilor aferente 
lucrărilor agricole din 
sectorul vegetal şi a celor 
pentru creşterea animalelor, 
în perioada 1998-2000,  

Având în vedere 
modificarea adusă în 
textul legii. 

0. 1. 2. 3. 
 în perioada 1998-2000, 

adoptată în temeiul art. 1 
pct.6 lit. a) din Legea nr. 
259/1998 privind abilitarea 

adoptată în temeiul art. 1 
pct.6 lit. a) din Legea nr. 
259/1998 privind abilitarea 
Guvernului de a emite 

 



Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 44 din 30 ianuarie 1999. 

ordonanţe şi publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 44 
din 30 ianuarie 1999, cu 
următoarea modificare:” 

2. Art. II – În termen de 30 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe, Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei 
cu avizul Ministerului 
Finanţelor, va propune 
Guvernului spre aprobare 
modificarea Normelor 
metodologice privind 
derularea, utilizarea şi 
decontarea prin băncile 
comerciale a fondului 
pentru finanţarea 
cheltuielilor aferente 
lucrărilor agricole din 
sectorul vegetal şi a celor 
pentru creşterea animalelor, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 649/1998 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, din 28 septembrie 1998. 

Articolul II se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art. II – În termen de 20 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe, Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei 
cu avizul Ministerului 
Finanţelor, va propune 
Guvernului spre aprobare 
modificarea Normelor 
metodologice privind 
derularea, utilizarea şi 
decontarea prin băncile 
comerciale a fondului pentru 
finanţarea cheltuielilor 
aferente lucrărilor agricole 
din sectorul vegetal şi a celor 
pentru creşterea animalelor, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 649/1998 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
din 28 septembrie 1998.” 

Pentru urgentarea punerii 
în aplicare a prevederilor 
legale. 

 
 
 
         Preşedinte,            Secretar, 
 
  Gheorghe Cristea       Victor Neagu 
 

 
Întocmit: Expert parlamentar, 
   Aneta Simionescu 
 


