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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

 nr. 107/1998 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte 
chimice şi produse de uz fitosanitar 

 
 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 107/1998 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de 
îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar, în şedinţa din 09.09.1998, 
propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 
 
  
Nr.  
Crt. 

Articolul 
(textul iniţial ) 

Amendament propus 
( autorul ) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1 2 3 
1. Art. 1. – ( 2 ) În 

sensul prezentei 
ordonanţe, 
producătorii agricoli 
sunt: producătorii 
agricoli individuali, 
asociaţiile agricole 
familiale, asociaţiile 
agricole fără 
personalitate juridică 
prevăzute în Legea 
nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi 

Alin. 2 al art. 1  se va 
modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 1. – ( 2 ) În sensul 
prezentei ordonanţe, 
producătorii agricoli sunt: 
producătorii agricoli 
individuali, asociaţiile 
agricole familiale, asociaţiile 
agricole fără personalitate 
juridică prevăzute în Legea 
nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte  

Definire completă 
a producătorilor 
agricoli. 

0 1 2 3 
 alte forme de 

asociere în 
agricultură, 
arendaşii, societăţile 

forme de asociere în 
agricultură, arendaşii, 
societăţile agricole cu 
personalitate juridică, 

 



agricole cu 
personalitate 
juridică, societăţile 
comerciale agricole 
cu capital privat, 
societăţile 
comerciale agricole 
cu capital majoritar 
sau integral de stat. 

societăţile comerciale 
agricole cu capital privat, 
societăţile comerciale 
agricole cu capital majoritar 
sau integral de stat, institute 
şi staţiuni de cercetare şi 
didactice.” 
Deputat: M. Nicolescu,  
V. Neagu, G. Oană,  
I. Munteanu, P.D.S.R. 

 
 În cursul dezbaterii în comisie, a fost respins următorul amendament: 
 
Nr. 
Crt. 

Articolul 
text iniţial 

Amendament propus 
autorul 

Motivare 
1.Argumente 
pentru susţinerea 
amendamentului 
2.Argumente 
pentru respingerea 
amendamentului 

0 1 2 3 
1 Art. 1.- (1)   

Livrările de 
îngrăşăminte chimice 
şi produse de uz 
fitosanitar din 
producţia internă 
către producătorii 
agricoli se fac pe 
bază de contracte, cu 
plata la recoltarea 
produselor agricole, 
în anul 1998. 
 

Art. 1.-(1)  Livrările de 
îngrăşăminte chimice şi 
produse de uz fitosanitar din 
producţia internă către 
producătorii agricoli se fac 
pe bază de contracte, cu 
plata la recoltarea produselor 
agricole. 
 
Deputat: V. Neagu P.D.S.R. 

1.Facilităţile 
acordate prin 
această ordonanţă 
să fie extinse şi în 
următorii ani. 
2.Pentru a veni în 
sprijinul 
producătorilor 
agricoli, a fost 
admisă, prin 
această ordonanţă, 
excepţie de la 
Legea privind taxa 
pe valoare 
adăugată. 
Prin eliminarea 
termenului de la  

0 1 2 3 
   art. 1, s-ar institui 

o regulă de 
nerespectare a 
prevederilor Legii 



taxei pe valoare 
adăugată. 

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


