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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de  3, 4 şi 5 februarie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3, 4 şi 5 
februarie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (raport; PL.x 648/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2008 privind desemnarea 
autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, 
gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării 
programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa 
internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr.1/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (raport; PL.x 649/2008). 
 3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2008 privind înfiinţarea 
organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare (raport; 
PL.x 655/2008). 
 4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 
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din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de 
la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele 
de investiţii din cadrul Programului SAPARD (raport; PL.x 661/ 2008). 
 5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2008 privind autorizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de 
angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri 
financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind 
stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, 
piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole (raport; PL.x. 647/2008). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea de la 
plată a taxelor şi a altor sume prevăzute de art.92 alin.(4) din Legea 
fondului funciar nr.18/1991, de art.55,56 şi 58 din Legea nr.26/1996 – 
Codul silvic şi de art.24 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier 
naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi 
aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate 
construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, 
respectiv, din fondul naţional silvic (raport comun suplimentar cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 663/2007). 

Lucrările şedinţei din data de 3 februarie 2009  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.65/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (raport; PL.x 648/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2008 privind desemnarea 
autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, 
gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării 
programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa 
internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr.1/2004 
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privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (raport; PL.x 649/2008). 
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor 
interprofesionale pentru produsele agroalimentare (raport; PL.x 
655/2008). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres 
Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, 
Plăiaşu Gabriel, Rizea Cristian, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul 
Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  
preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Vajda Zsombor – director juridic, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii.  
În deschiderea şedinţei, domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei, a  prezentat spre aprobare ordinea de zi şi a precizat 
că a fost distribuit membrilor comisiei şi un proiect de regulament intern.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – i-a informat pe membrii comisiei 
că a depus unele amendamente la proiectul de regulament  şi i-a rugat să-
şi spună părerea în legătură cu propunerile formulate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 
SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea 
activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (PL.x 
648/2008). 

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. a prezentat 
expunerea de motive precizând că proiectul de ordonanţă are ca obiect de 
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reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 
SAPARD, precum şi stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.198/2006. 

Prin proiect se are în vedere actualizarea atribuţiilor privind 
implementarea Fondului european pentru Pescuit (FEP) ale Agenţiei de 
Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP), conform 
reglementărilor europene actuale în domeniu, eficientizarea activităţii 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), precum şi 
accelerarea absorbţiei fondurilor comunitare derulate de aceasta.  

S-a avut în vedere stabilirea unor măsuri adecvate pentru 
eficientizarea organizării şi funcţionării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, dar şi stabilirea de noi atribuţii pentru a garanta buna 
funcţionare a autorităţii de gestionare şi control necesare în acest domeniu. 

Domnul deputat Andrei Valeriu Steriu – a spus că activitatea pe care 
fosta Agenţie SAPARD a desfăşurat-o este foarte cunoscută pentru 
domnia sa şi consideră că actualele reglementări vor fi un avantaj pentru 
descentralizarea activităţii , cât şi pentru creşterea performanţei celor care 
lucrează în domeniu. 

Domnia sa consideră că trebuie clarificate aspectele legate de plata 
orelor suplimentare pentru cei care lucrează în Agenţie, în condiţiile în 
care reprezentanţii Guvernului au anunţat interzicerea plăţii orelor 
suplimentare în perioada următoare. 

Domnul deputat Mihai Banu – a precizat că în acest caz este vorba 
despre bugetul  pentru anul 2008. Ce măsuri vor fi luate în condiţiile 
bugetului pentru 2009? 

Domnul deputat dr.Kelemen Atilla Béla-Ladislau – a reamintit că, 
atunci când s-a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2008, 
toată lumea era de acord că aceasta face ca activitatea să fie eficientă.  

Este o lege binevenită, bine pregătită, necesară şi ea trebuie votată 
pentru că este aşteptată şi necesară pentru dinamizarea activităţii. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. 

În ansamblu, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi 
Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură a fost votat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2008 privind 
desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, 
monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile 
destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor 
agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii 
nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură (PL.x 649/2008). 

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. a prezentat 
expunerea de motive precizând că prezentul act normativ creează cadrul 
legal şi instituţional pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi 
derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de 
informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări 
terţe şi stabileşte responsabilităţile concrete pentru aplicarea 
regulamentelor comunitare în domeniu. 

Actul normativ are impact macroeconomic întrucât crearea cadrului 
legal şi instituţional pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi 
derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de 
informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări 
terţe, precum şi stabilirea responsabilităţilor concrete pentru aplicarea 
regulamentelor comunitare în domeniu vor permite implementarea 
programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţă şi în 
ţări terţe.  

Prezentul act normativ are impact asupra mediului de afaceri în 
sensul iniţierii şi implementării programelor de informare şi promovare a 
produselor agricole, de către organizaţiile profesionale şi/sau 
interprofesionale reprezentative, ale sectorului sau sectoarelor din unu sau 
mai multe state membre sau la nivel comunitar.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a apreciat ca 
extrem de important  actul normativ supus dezbaterii şi a menţionat că 
trebuie operate unele modificări, chiar şi în forma adoptată de Senat, 
pentru că este nevoie de precizie în formularea unor prevederi. 
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Domnul deputat Victor-Raul Soreanu-Surdu – a  susţinut poziţia 
exprimată de domnul deputat Tinel Gheorghe şi a cerut ca toate 
amendamentele să fie bine analizate pentru a da o formă cât mai 
funcţională legii. 

Domnul deputat Mihai Banu – a arătat că această ordonanţă este 
foarte importantă şi este foarte îngrijit elaborată. Domnia sa a considerat 
că trebuie revenit la textul iniţial al ordonanţei, pentru că la Senat lucrurile 
au fost puţin încurcate. Trebuie, de asemenea, clarificate unele aspecte şi a 
formulat în acest sens, unele amendamente.  

Domnul deputat Marian Avram – a clarificat unele aspecte pe care 
termenii utilizaţi în ordonanţă nu-i lămureşte pe deplin. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc 

în raportul întocmit de comisiei.  
S-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea a fost votată cu 

majoritate, înregistrându-se 27 de voturi pentru şi 1 abţinere.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2008 privind 
înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele 
agroalimentare (PL.x 655/2008). 

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. a prezentat 
expunerea de motive. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea 
organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, în scopul 
asigurării unui grad ridicat de absorbţie a fondurilor comunitare din 
fonduri derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi 
Fondul european de Garantare în Agricultură (FEGA). 

Totodată, se propune abrogarea Legii nr.778/2001 privind 
organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, cu modificările 
ulterioare, la data intrării în vigoare a prezentului proiect.   

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor a arătat că 
această lege era necesară, pentru că se impune armonizarea legislaţiei 
interne cu cea europeană.  

Domnia sa a precizat că Legea nr.778/2001, care trebuie abrogată, 
nu avea reglementări pe care legislaţia europeană le conţine în acest 
moment. De altfel, expunerea de motive clarifică destul de bine 
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necesitatea apariţiei acestui act normativ şi a specificat că a prezentat 
unele amendamente care vizează îmbunătăţirea textului final. 

Domnul deputat Andrei Valeriu Steriu – a spus că proiectul de lege 
este binevenit şi a cerut ca legile cu un astfel de specific să fie dezbătute şi 
cu organizaţiile interesate în acest domeniu. 

Domnul deputat Victor-Raul Soreanu-Surdu – a cerut clarificări în 
legătură cu modalităţile de formare profesională a celor care lucrează în 
domeniu şi mai ales a acelora care intră în conducerea acestor organisme 
care vor lua fiinţă. Domnia sa a cerut să se găsească soluţii pentru 
problema pe care a ridicat-o, pentru că în opinia sa, formarea profesională 
se face incomplet şi nu se acordă suficientă atenţie  acestui aspect.  

Domnii deputaţi Mihai Banu şi dr. Kelemen Atilla Béla-Ladislau au 
cerut ca dezbaterile în comisie să se axeze pe obiectivele pe care proiectul 
le prevede.  

Domnul deputat Marian Avram – a arătat că o parte importantă a 
legislaţiei europene trebuie transpusă în legislaţia românească.  

Trebuie încurajate organizarea şi funcţionarea organizaţiilor 
interprofesionale. Organizaţiile interprofesionale sunt cele care trebuie să 
elaboreze ghidurile de bună practică şi să aibă un cuvânt de spus şi în ceea 
ce priveşte finanţarea. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor s-au 
formulat amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. 
Toate articolele au fost votate în unanimitate.  

Titlul proiectului de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 
27 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. În ansamblu, proiectul de lege a 
fost votat cu majoritate.  

S-au înregistrat 27 de voturi pentru şi 1 abţinere.                                              
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 februarie 2009, 

începând cu ora 1400. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de 
la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele 
de investiţii din cadrul Programului SAPARD (raport; PL.x 661/ 2008). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
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Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres 
Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, 
Plăiaşu Gabriel, Rizea Cristian, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul 
Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  
preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2008 pentru 
modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 
privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice 
nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului 
SAPARD (PL.x 661/ 2008). 

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. a prezentat 
expunerea de motive. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi , în calitate de raportor a făcut o 
prezentare a proiectului de lege şi a recomandat aprobarea acestuia. 

Domnul deputat Constantin Chirilă – a apreciat că în textul 
ordonanţei nu sunt multe chestiuni de modificat şi că din proiectul de lege 
reiese necesitatea finanţării proiectelor. 

Domnia sa a apreciat că proiectele derulate prin SAPARD au avut o 
mare rată de eşec şi a cerut o situaţie exactă a programelor derulate. 

De asemenea, a cerut simplificarea procedurilor pentru accesarea 
fondurilor şi o mai bună îndrumare a solicitanţilor. 

Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. Toate 
articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a 
fost votat în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 februarie 2009, 
începând cu ora 1000. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2008 privind autorizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de 
angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri 
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financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind 
stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, 
piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole (raport; PL.x. 647/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea de la 
plată a taxelor şi a altor sume prevăzute de art.92 alin.(4) din Legea 
fondului funciar nr.18/1991, de art.55,56 şi 58 din Legea nr.26/1996 – 
Codul silvic şi de art.24 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier 
naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi 
aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate 
construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, 
respectiv, din fondul naţional silvic (raport comun suplimentar cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 663/2007). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres 
Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, 
Plăiaşu Gabriel, Rizea Cristian, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul 
Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  
preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Vajda Zsombor – director juridic, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2008 privind 
autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru 
încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea 
asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii 
nr.231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie 
alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole 
(PL.x. 647/2008). 
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Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. a prezentat 
expunerea de motive, precizând că, potrivit angajamentelor asumate de 
România prin Tratatul de Aderare, nu se mai pot acorda credite pentru 
investiţii, în condiţiile Legii nr.231/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, decât până la sfârşitul anului 2009.Se impune aprobarea în 
regim de urgenţă a suplimentării Fondului pentru creditarea investiţiilor 
aprobat prin Legea nr.231/2005 privind stimularea investiţiilor în 
agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în 
activităţi nonagricole, în vederea demarării licitaţiilor cu instituţiile 
financiare, astfel încât să poată fi achitate obligaţiile cu termene de plată 
în anii 2009, 2010, 2011. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a reamintit că în 2005, Guvernul a 
venit cu Programul Fermierul,  care a constituit un ajutor real şi a 
impulsionat programul de investiţii în agricultură. Aprobarea proiectului 
de lege va asigura sumele necesare unei bune accesări a noilor fonduri 
comunitare.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost aprobate 
în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2007 privind 
exceptarea de la plată a taxelor şi a altor sume prevăzute de art.92 alin.(4) 
din Legea fondului funciar nr.18/1991, de art.55, 56 şi 58 din Legea 
nr.26/1996 – Codul silvic şi de art.24 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului 
nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea 
fondului forestier naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru 
întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare pentru 
scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional 
din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul naţional silvic (PL.x 
663/2007). 

Domnul Vajda Zsobori, director juridic în cadrul M.T.I. a prezentat 
expunerea de motive. 

Domnul Marian Hoinaru – a afirmat că trebuie avută grijă în privinţa 
suprafeţelor împădurite, unde suntem deficitari şi să se găsească 
modalităţi de evidenţiere a fondurilor necesare  împăduririlor.  
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Domnul deputat Ion Dumitru – a făcut unele precizări în legătură cu 
prevederile Legii nr.46/2008 şi a propus votarea proiectului de respingere 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2007.  

S-a propus aprobarea proiectului de lege de respingere a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 75/2007. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

  
 
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără      Vasile Mocanu  
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