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 LISTA 

proiectelor de acte normative supuse dezbaterii şi avizării în şedinţa  

Comisiei de dialog social din 30 mai 2012 

 
1. Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din 

Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european 

pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile 

alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de 

colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a 

programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din 

Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea 

riscului de creditare de către fondurile de garantare. 

 

Prezentat de Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – AM-PNDR 

Raportor Adela ŞTEFAN – Şef serviciu  

 

 

2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului             

nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 

2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat. 

 

Prezentat de Direcţia Generală Politici în Zootehnie şi Industria Alimentară 

Raportor Maria TOMA – Director general adj. 

 

 

 3. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 

privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi a unor 

structuri aflate în subordinea acestuia. 

 

Prezentat de domnul Secretar General Sorin Sergiu CHELMU 
 

 

 4. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru 

compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie - februarie 

2012, asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul 

vegetal. 

 

Prezentat de Direcţia Generală Politici în Sectorul Vegetal 

Raportor Tatiana PREDA – Director general  

 

 

Secretar de Stat  

 

Gheorghe ALBU  
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