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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2000

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.56/2000 privind
reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase,

regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea
 Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2000 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul
certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea  Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, trimis cu
adresa nr. 159 din 12 martie 2001.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 01 martie 2001.
În urma reexaminării în şedinţa din 09.05.2001, Comisia propune ca proiectul de lege sus-menţionat 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 a Guvernului
nr.109 din 29 iunie 2000 pentru
modificarea şi completarea

Art. I  �Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.109 din 29 iunie 2000 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea

Ca urmare a modificărilor
survenite în textul legii.
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Ordonanţei Guvernului nr.56/2000
privind reglementarea depozitării
cerealelor şi seminţelor
oleaginoase, regimul certificatelor
de depozit pentru acestea, precum
şi constituirea  Fondului de
garantare pentru certificatele de
depozit, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.312 din 5 iunie 2000, cu
următoarele modificări:

depozitării cerealelor şi seminţelor
oleaginoase, regimul certificatelor de depozit
pentru acestea, precum şi constituirea
Fondului de garantare pentru certificatele de
depozit, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.312 din 5 iunie 2000, cu
următoarele modificări:�

2. 4. La articolul unic, după punctul
3, se introduce un nou punct, pct.
31 cu următorul cuprins:
�31 Articolul 6 va avea următorul
cuprins:
Art.6. � Licenţa de depozit se va
elibera contra unei taxe de
licenţiere, care nu va depăşi
costurile normale necesare
emiterii licenţei. Cuantumul taxei
şi actualizarea acesteia în funcţie de
rata inflaţiei se vor stabili prin
ordin comun al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor şi al ministrului finanţelor
publice.�

 4. La articolul unic. după punctul 3, se
introduce un nou punct, pct. 31 cu
următorul cuprins:
�31 Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Art.6. � Licenţa de depozit se va elibera contra
unei taxe de licenţiere. Cuantumul taxei şi
actualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei
se vor stabili prin ordin comun al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al
ministrului finanţelor publice.�
Deputat: Gheorghe Pribeanu � PRM

Pentru claritatea prevederii
legale.

3. 5. La articolul unic, după punctul
5 se introduce un nou punct, pct.
51, cu următorul cuprins:

 5. La articolul unic, după punctul 5 se
introduce un nou punct, pct. 51, cu
următorul cuprins:

Text superfluu.
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�51 Articolul 11 va avea
următorul cuprins:
Art.11. � Licenţele de depozit se
prelungesc la  cererea depozitarului
pe unul sau mai mulţi ani, fără a
depăşi maximum 3 ani.�

51 Articolul 11 va avea următorul cuprins:
�Art.11. � Licenţele de depozit se prelungesc
la  cererea depozitarului, fără a depăşi
maximum 3 ani.�
Deputat: Marinache Vişinescu � PRM
Deputat: Mihai Nicolescu � PDSR

4. După art.I se va introduce un nou articol, art.II,
cu următorul cuprins:
�Art.II Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.109/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.56/2000 privind
reglementarea depozitării cerealelor şi
seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor
de depozit pentru acestea, precum şi
constituirea  Fondului de garantare pentru
certificatele de depozit se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.�
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Conform normelor de tehnică
legislativă.

                        Preşedinte,               Secretar,

                 Ilie NEACŞU                               Victor NEAGU

Întocmit: Experţi parlamentari,
 Anton Păştinaru
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 Aneta Barbu


