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PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi 28 august 2008 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26, 27 
şi 28 august 2008, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului 
de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură (raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 366/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2008 privind gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din 
Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi 
prefinanţare alocate de la bugetul de stat (raport; PL.x 360/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997  
(raport comun  cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
159/2008). 

Lucrările şedinţei din data de 25 august 2008 au început la ora 1400 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului 
de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură (raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 366/2008). 
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Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,  
preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2008 pentru 
modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru 
stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură 

(PL.x 366/2008). 
Domnul Töke István, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, precizând că prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se 
acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.139/2007, 
au fost stabilite schemele de plăţi directe care se aplică începând cu anul 
2007, categoriile de beneficiari ai acestor scheme de plăţi, precum şi 
condiţiile generale de eligibilitate pentru acordarea plăţilor. 

De asemenea, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului 
de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură s-a stabilit cadrul legal 
pentru alocarea sumelor aferente schemelor de plăţi directe, plăţi naţionale 
complementare, a schemelor de plăţi directe pentru culturi energetice şi 
schemelor de plată pentru zahăr din veniturile din privatizare, înregistrate 
în contul curent al Trezoreriei Statului. 

Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor s-a 
propus întocmirea unui preraport care să fie înaintat Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci.  

Membrii comisiei de agricultură au aprobat în unanimitate, 
întocmirea unui preraport, în forma prezentată de Senat. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 august 2008, 
începând cu ora 930.  Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2008 privind gestionarea 
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fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din 
Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi 
prefinanţare alocate de la bugetul de stat (raport; PL.x 360/2008). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,  
preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2008 privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea 
Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de 
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat (PL.x 360/2008). 

După  finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului, în 
forma prezentată de Senat. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au continuat în zilele de 27 şi 28 august 2008, 
având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997  
(raport comun  cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
159/2008). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,  
preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale.  

 După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui preraport 
care să fie analizat cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Propunerea de a se aproba forma prezentată de Senat a fost aprobată 
în unanimitate.   
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau    Vasile Mocanu  
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