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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 29 ianuarie 
2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2013 (aviz; PLx. 2/2013). 

Au fost prezenţi 31 de deputaţi, membri ai comisiei: Săpunaru Nini, 
Anton Marin, Harbuz Liviu, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Munteanu 
Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, 
Constantin Daniel, Daea Petre, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, 
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă 
Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza 
Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, 
Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 

Lucrările şedinţei au fost comune cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat şi au fost conduse, alternativ, de 
domnul deputat Nini Săpunaru, preşedinte al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor şi de domnul senator Gheorghe Saghian, preşedinte al 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului 
României. 



În prima parte a şedinţei s-a analizat şi dezbătut Proiectul de buget al 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

Au participat ca invitaţi: 
- doamna Ana Lucia Varga – ministru delegat, Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice; 
- doamna Ştefania Vasile – consilier, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Constanţa Nicolaescu – consilier, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice. 
Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat ordinea de zi a lucrărilor 

şedinţei şi programul după care se vor desfăşura audierile în comisie. 
Doamna Ana Lucia Varga, ministru delegat MMSC, a prezentat 

proiectul de buget al ministerului şi a subliniat obiectivele principale ale 
domeniului analizat.  

Domnia sa a afirmat că, în comparaţie cu bugetul pe anul 2012, 
bugetul pentru anul 2013 este unul realist, care ţine cont de tot ceea ce se 
întâmplă, iar ponderea acestuia este de 0,4% din PIB. În ansamblu, 
sumele sunt, aproximativ, aceleaşi din anul trecut, înregistrând, totuşi, o 
scădere de 0,08%, în condiţiile în care scad sumele alocate direct de la 
buget pentru cheltuieli de investiţii şi cresc sumele pentru cofinanţarea 
obiectivelor de investiţii cu finanţarea din fonduri europene. Unele 
investiţii se derulează pe perioade de 10-20 de ani şi, în aceste condiţii, 36 
de obiective de investiţii au fost prioritizate, ele reprezentând lucrări de 
baraje, corecţii de torenţi,  reabilitări de drumuri forestiere şi reconstrucţii 
ecologice pe terenuri degradate. Obiectivele prioritare se vor realiza atât 
cu bani de la bugetul de stat, cât şi cu fonduri împrumutate de la Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei. Se urmăreşte gestionarea integrată a 
investiţiilor, având în vedere că multe dintre acestea au fost derulate şi pe 
plan local. Este necesară reamenajarea bazinelor hidrografice şi, în luna 
mai, vor fi realizate studiile de fezabilitate. 

Sunt înscrise 112 obiective pentru împădurirea terenurilor degradate 
constituite în perimetre de ameliorare şi 4 obiective perdele forestiere de 
protecţie. În anul 2013 se vor planta 936 de hectare de terenuri degradate 
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şi se va asigura plata lucrărilor de întreţinere a plantaţiilor realizate în anii 
precedenţi pe suprafaţa de 5944 de hectare.  

Se va acorda atenţie POS Mediu, obiectivul global al acestuia 
constituindu-l protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a 
standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu 
prevederile aquis-ului de mediu, respectiv reducerea decalajului existent 
între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu, 
atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. 

În acest an se vor executa lucrări la obiective privind extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, reducerea poluării şi 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi renovarea 
sistemelor de încălzire urbană, dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric. Sume 
importante sunt prevăzute pentru implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protecţia naturii şi pentru implementarea 
infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele 
mai expuse la risc. 

Se are în vedere promovarea unor investiţii în parcuri, reabilitarea 
unor grădini zoologice şi altele.  

După prezentarea proiectului de buget au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Tinel Gheorghe a întrebat dacă, în noua organizare 

a ministerului mediului, există o organigramă aprobată şi dacă sunt 
delimitate competenţele. A apreciat că este un buget de austeritate, în care 
este foarte greu să separi indicatorii. A cerut ca lucrările începute, cum 
sunt cele pentru corectarea torenţilor, să poată fi continuate, pentru că la 
unele obiective au fost întrerupte fondurile. „Aveţi mari carenţe în 
alocarea resurselor bugetare” a arătat domnia sa. A cerut ca Ministerul 
Finanţelor Publice să vină şi să precizeze sursele de finanţare, iar 
Comisiile de agricultură să analizeze şi să poată indica sursele 
suplimentare de finanţare.  

Domnul senator Alexandru Pereş a arătat că nu au la dispoziţie 
anexa pe domenii, iar în privinţa amendamentelor a cerut ca la analizarea 
acestora să fie prezentă şi doamna Rovana Plumb, ministrul mediului. 

Doamna Ana Lucia Varga a precizat că domeniile de care răspunde 
sunt foarte clar delimitate şi, în această calitate este şi ordonator de credite 
pentru domeniul pe care-l conduce.  
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Sunt avute în vedere, pentru realizarea obiectivelor în domeniul 
protecţiei mediului, şi fonduri extrabugetare, sunt obiective care se 
realizează din fonduri de mediu. 

Nu este o pasare de responsabilităţi, se doreşte ca împreună să se 
realizeze politici durabile în domeniul protecţiei mediului. 

Domnul deputat Petre Daea a cerut o conduită unitară în analizarea 
problematicii legate de buget. 

Domnul deputat Nini Săpunaru a arătat că sunt foarte multe 
amendamente care se referă la obiective ce ar urma să fie finanţate din 
fondul de rezervă la dispoziţia primului ministru. A propus ca acestea să 
fie analizate în grup şi respinse.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca fiecare amendament să 
fie studiat individual, separat şi, în urma analizei, să se decidă prin vot.  

S-a propus ca amendamentele să fie analizate fiecare în parte. 
Propunerea a fost respinsă. S-au înregistrat 7 voturi pentru şi 24 voturi 
împotrivă.  

S-au supus la vot amendamentele formulate. Toate amendamentele 
au fost respinse, în unanimitate. 

În continuare s-a supus aprobării proiectul de buget al Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice în forma prezentată de Guvern. 

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi 
pentru şi 3 abţineri pentru avizarea favorabilă a proiectului de lege în 
forma prezentată de Guvern. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

Domnul Mihai Ţurcanu, preşedintele ANSVSA, a prezentat datele 
principale din Proiectul de buget al ANSVSA pentru 2013. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Nini 
Săpunaru, Petre Daea, Marian Avram, Cătălin Teodorescu, George 
Scarlat şi domnul senator Alexandru Pereş, care au făcut aprecieri în 
legătură cu modul în care a fost fundamentat proiectul de buget şi au 
formulat unele propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii viitoare a 
ANSVSA.  

După dezbateri s-a propus aprobarea proiectului de buget în forma 
prezentată. Proiectul a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. S-au 
înregistrat 25 de voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. 
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de buget al Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator 
Gheorghe Saghian, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură 
şi dezvoltare rurală. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Daniel Constantin – Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- domnul Valentin Şoneriu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Virgil Găman – director general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii, a prezentat 

proiectul de buget pentru 2013 şi a precizat că, faţă de 2012, actualul 
proiect de buget înregistrează o uşoară creştere, iar conducerea 
ministerului speră într-o rectificare pozitivă, în funcţie de evoluţia viitoare 
a economiei.  

Se înregistrează creşteri la cheltuielile cu salariile, rezultate din 
reîntregirea salariilor bugetarilor. Suma reprezintă cheltuieli cu salariile 
pentru un număr de 7489 de persoane, angajate în instituţii publice din 
subordinea MADR, finanţate integral din bugetul de stat.  

A apreciat că ministerul nu a atras fonduri europene la capacitatea la 
care ar fi putut, pierzându-se, în acest fel, 300-400 de milioane de euro. 

 Pentru anul 2013 se prevede atragerea a 2,7 miliarde euro, într-o 
variantă pesimistă, speră chiar ca suma să se apropie de 3 miliarde euro, 
bani care să fie aduşi în sprijinul fermierilor. 

Pentru plăţi naţionale complementare directe pe suprafaţă, aferente 
anului agricol 2012 sunt prevăzuţi 840.912 mii lei. Astfel, cuantumul 
maxim al plăţilor este de 119 euro/ha în cadrul schemei de plată unică pe 
suprafaţă, respectiv 35 euro/ha în cadrul schemei de plăţi naţionale 
complementare, conform fişelor financiare.  

Domnia sa a precizat şi alte modalităţi de ajutorare a fermierilor şi a 
subliniat că ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fi fost mai mare pentru a 
garanta dezvoltarea sectorului agricol. Două surse suplimentare ar fi 
fondurile europene şi sumele obţinute prin combaterea evaziunii fiscale. 
Sectorul de irigaţii va putea fi finanţat din fondurile de coeziune începând 
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cu anul 2014 şi se va asigura o linie de finanţare pentru Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Au urmat dezbateri.  
Domnul senator Alexandru Pereş a cerut  să se clarifice situaţia 

Zonei Montane. 
Domnul senator Marian Dan Mihai a arătat că susţinerea financiară 

pentru agricultură rămâne deficitară în anul 2013, pentru că nu există 
acoperire pentru ceea ce ministerul şi-a asumat. De asemenea şi-a 
exprimat nemulţumirea pentru faptul că nici în acest an Camerele agricole 
nu vor fi înfiinţate aşa cum prevede Legea camerelor agricole.  

Doamna senator Doina Silistru a cerut clarificări în legătură cu 
cercetarea ştiinţifică în agricultură şi alocarea de fonduri corespunzătoare 
pentru acest sector destul de important. 

Domnul deputat Petre Daea a apreciat modul în care a fost prezentat 
proiectul de buget. 

A cerut reanalizarea problematicii legate de impozitul agricol şi o 
abordare clară a întregului domeniu care ţine de agricultură. 

Domnul deputat Marian Avram a cerut ca toate aspectele legate de 
restructurarea instituţiilor din subordinea MADR să fie dezbătute şi 
analizate şi în comisiile de specialitate ale Parlamentului şi să se asigure o 
finanţare prioritară pentru măsurile care s-au dovedit de succes.  

Domnii deputaţi Ion Bălan, Ion Melinte, Stelian Nechita, George 
Scarlat, Marian Ghiveciu, doamna deputat Maria Dragomir au făcut 
observaţii şi propuneri pentru corectarea unor greşeli înregistrate în 
activitatea de până acum. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a sesizat diferenţe între 
promisiunile din perioada anterioară şi sumele concrete anunţate prin 
proiectul de buget şi a cerut mai multă consecvenţă între promisiuni şi 
acţiunea concretă. Fermierul român are nevoie de un program eligibil. A 
cerut realizarea proiectului Siret-Bărăgan, care acoperă o suprafaţă destul 
de mare.  

 Domnul Daniel Constantin a răspuns la întrebările formulate şi a 
clarificat aspectele legate de alocările bugetare pentru domeniile 
menţionate în întrebări şi a afirmat că în întâlnirile viitoare va supune 
dezbaterii toate aspectele legate de evoluţiile instituţionale şi legislative în 
domeniul agriculturii. 

 6



 7

În continuare au fost analizate amendamentele formulate. 
Domnul senator Gheorghe Saghian a propus ca amendamentele care 

nu au precizată sursa de finanţare să fie respinse, în această situaţie fiind 
55 de amendamente cuprinse în Anexa nr. 1 care însoţeşte avizul. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut analiza fiecărui 
amendament. 

S-a supus votului propunerea de respingere a celor 55 de 
amendamente. Propunerea a fost votată cu 27 voturi pentru, 7 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere.  

Celelalte amendamente nu au fost nici ele aprobate, neîntrunind 
numărul de voturi necesar. 

În ansamblu, Proiectul de buget al MADR pentru anul 2013 a primit 
aviz favorabil, în forma prezentată de Guvern. S-au înregistrat 27 voturi 
pentru şi 8 voturi împotrivă. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Nini Săpunaru     Costel Şoptică  
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