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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21 şi 22 
aprilie 2008, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind acordarea de 
compensaţii persoanelor spoliate de inventarul agricol şi silvic în 
perioada comunistă (avizare; Pl.x 129/2008) 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport comun cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 666/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Legea parteneriatului public-
privat pentru cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic (raport 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 
409/2006). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (sesizare în fond; 
PL.x 207/2008). 

Lucrările şedinţei din data de 21 aprilie 2008 au început la ora 1300 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind acordarea de 
compensaţii persoanelor spoliate de inventarul agricol şi silvic în 
perioada comunistă (avizare; Pl.x 129/2008). 
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Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei.   
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 

Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 
A participat, ca invitat, domnul Töke István – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 
 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea  Propunerii legislative privind 

acordarea de compensaţii persoanelor spoliate de inventarul agricol şi 
silvic în perioada comunistă (avizare; Pl.x 129/2008) 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea negativă a 
proiectului de lege. Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 20 voturi pentru avizarea negativă şi 6 voturi împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 22 aprilie 2008, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport comun cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 666/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Legea parteneriatului public-
privat pentru cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic (raport 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 
409/2006). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (sesizare în fond; 
PL.x 207/2008). 

Au fost prezenţi 26 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 

organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL.x 
666/2007) şi a Proiectului de Legea parteneriatului public-privat pentru 
cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic (PL.x 409/2006). 
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 Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, preşedintele de 
şedinţă, a menţionat că pe marginea celor două proiecte de lege s-au mai 
purtat dezbateri şi că acum, împreună cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport, raportul final trebuie finalizat şi înaintat plenului 
spre dezbatere. Deoarece problematica este comună, din cele 2 proiecte 
urmează să se întocmească un singur raport, care să cuprindă propuneri 
din cele două proiecte.  

Au urmat dezbateri. Raportul final a fost votat în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004 (PL.x 207/2008). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, stabilind unele măsuri în scopul repunerii în 
funcţiune a infrastructurii de irigaţii. 

În cursul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc 
în raportul întocmit de comisiei.  

Având în vedere importanţa problemelor care trebuie rezolvate în 
acest domeniu, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, ca 
dezbaterile să fie reluate într-o şedinţă viitoare.   
 
 
PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
Dr. Kelemen Atilla  Béla Ladislau                       Vasile Mocanu 
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