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SENATUL ROMÂNIEI                CAMERA DEPUTAŢILOR  
 
Comisia pentru agricultură,                      Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală                      industrie alimentară şi servicii specifice 
                                       
                                                                                   

 
Nr.XXIII/23/03.02.2017                                           Nr.4c-4/46/03.02.2017 
     
 
Către, 
Comisia pentru buget, finanţe, piaţa de capital şi activitate bancară a Senatului 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor 
 
 
 

A V I Z   C O M U N  
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a 
Senatului şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
Camerei Deputaţilor au fost sesizate spre dezbatere şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2017, transmis cu adresa nr. L10/2017, respectiv adresa nr.PL.x. 7 din 1 februarie 2017.  

Proiectul de buget al  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Anexa 3/22), 
împreună cu amendamentele depuse au fost dezbătute în şedinţa comună care a avut loc în ziua de  
03.02.2017. 

La dezbateri a participat domnul Petre Daea, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentelor depuse, membrii Comisiilor 

au hotărât, cu majoritate de voturi (voturi pentru 21, voturi contra 9, abţineri -), să  avizeze 
favorabil  proiectul de lege. 

Amendamentele admise şi respinse sunt cuprinse în Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la aviz. 
 
 
 
 
  
           PREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE, 
 
                    Doina SILISTRU                                                           Ioan MUNTEANU 
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                                                                                                                                                                                                                         ANEXA nr.1 2 
 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017 – Anexa 3/22 
 

- mii lei -  

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii  

0 1 2 3 4 
1. Art.30 din Proiectul Legii Bugetului 

de stat pe anu 2017 
După alin.(1) al art. art.30 se 
introduce un nou  alineat, alin.(2), cu 
următorul cuprins:  
 (2) - Se aprobă în bugetul 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale  în cadrul 
anexelor 3/22/26 ”Sinteza finanţării 
programelor” şi 3/22/27 ”Fişa 
programului”, cod program 643 
”Sistem integrat pentru dezvoltarea 
durabilă a agriculturii”, capitolul 
80.01 ”Acţiuni generale economice 
şi de muncă”, Titlul ”Alte 
transferuri”,  suma de 100.000 lei 
credite de angajament în vederea 
realizării Programului Naţional 
Antigrindină şi Stimularea 
Precipitaţiilor”. 
 
Autori: 
Grupurile parlamentare PSD 
Grupul parlamentar ALDE 
 

Motivare: Necesitatea adoptării 
acestui amendament este dată de 
prevederile programului de guvernare 
în care sumele necesare dezvoltării 
Sistemului Naţional Antigrindină şi 
Stimularea Precipitaţiilor se realizează 
prin alocarea în anul 2017 a sumei de 
100.000 lei. Acest plafon financiar se 
poate utiliza în anul 2017 numai în 
privinţa angajării sumelor în baza 
creditelor de angajament, plata 
contravalorii lucrărilor executate 
urmând a se efectua în anii următori în 
baza creditelor de bugetare în funcţie 
de graficele de execuţie a lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat 

 

2. Ministerul Agriculturii  
Anexa 3/22/02/8301/51/51.01 
Agricultură, Silvicultură şi Vânătoare 

 

 Suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale, capitolul 83.01 
„Agricultură, Silvicultură şi 
Vânătoare”, titlul 51 ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivare: Modificarea sistemului de 
finanţare al Direcţiilor agricole 
judeţene din instituţii publice finanţate 
integral de la bugetul de stat în 
instituţii finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii de la bugetul de stat 
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publice”, articolul 51.01 
”Transferuri curente”, alineatul 
51.01.01 ”Transferuri către instituţii 
publice” cu suma de 400.000 lei, 
prin diminuarea cu aceeaşi sumă a 
sumelor prevazute în proiectul de 
buget al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 
”Agricultură, silvicultură, 
piscicultură si vânătoare”, Titlul 
“Subventii”, articolul 40.15  
„Sprijinirea producătorilor agricoli” 
şi introducerea Titlului “Subvenţii”, 
art.40.15 ”Sprijinirea producătorilor 
agricoli” în cadrul anexei III/22/15 
“Sinteza bugetelor centralizate ale 
instituţiilor finanţate parţial din 
venituri proprii”, în vederea 
cuprinderii în cadrul acestora a 
sumelor acordate de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
producătorilor agricoli, cu titlul de 
sprijin financiar, prin intermediul 
Direcţiilor Agricole Judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti. 
 
Autori: 
Grupurile parlamentare PSD 
Grupul parlamentar ALDE 
 

potrivit Legii nr.157/2016 şi a 
Hotărârii Guvernului nr.860/2016, 
impune evidenţierea corespunzătoare 
a sumelor alocate cu titlu de sprijin 
financiar producătorilor agricoli  de 
către  aceste instituţii pentru sectorul 
tomate cultivate în spaţii protejate şi 
carne de porc. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat, 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Capitolul 83.01 
”Agricultură, Silvicultură şi 
Vânătoare”, Titlul Subvenţii, articolul 
40.15 Sprijinirea producătorilor 
agricoli” - suma de 400.000 lei, prin 
redistribuire. 

3. Ministerul Agriculturii  
Anexa 3/22 – Fişa cod 1078s 
 

Suplimentarea valorii aferente anului 
2017 a fişei cod 1078s – “Cheltuieli 
de expertiză, proiectare, asistenţă 
tehnică pentru probe tehnologice şi 
teste şi predarea la beneficiar şi de 
execuţie privind reparaţiile capitale 
precum şi alte categorii de lucrări de 
intervenţii, cu excepţia celor incluse 
la litera “d” aşa cum sunt definite de 
legislaţia în vigoare, inclusiv 

Motivare: Introducerea 
amendamentului este justificată de 
necesitatea continuării obiectivelor de 
investiţii aflate în execuţie din cadrul 
fişei cod 1078s, acestea fiind începute 
în cursul anului 2016 şi a anilor 
anteriori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat, 
bugetul Ministerului Agriculturii şi 
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cheltuielile necesare pentru 
obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi 
acordurilor prevăzute de legi”, cu 
suma de 35.834 lei la capitolul 
83.01” Agricultură, silvicultură şi 
vânătoare”, titlul 51 ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, art.51.01 ”Transferuri 
curente”, alineatul 51.01.01 
”Transferuri către instituţii publice”. 
Suma se alocă prin diminuarea 
valorii aferente anului 2017 a fişei 
cod 4d – “Cheltuieli de expertiză, 
proiectare şi execuţie privind 
consolidările” cu suma de 35.834 
mii lei, din cadrul aceluiaşi capitol 
şi titlu de cheltuială.  
 
Autori: 
Grupurile parlamentare PSD 
Grupul parlamentar ALDE 
 

Dezvoltarii Rurale,  capitolul 83.01 
”Agricultură, silvicultură şi 
vânătoare”, titlul 51 ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
art.51.01 ”Transferuri curente”, 
alineatul 51.01.01 ”Transferuri către 
instituţii publice”- suma de 35.834 
lei, prin redistribuire. 
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ANEXA nr.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017 – Anexa 3/22 
 

- mii lei -  

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii  

0 1 2 3 4 
1.  

 
Legea bugetului de stat pe anul 2017 
Anexa nr.3/22/29 

Alocarea de fonduri necesare 
reconstruirii fabricii de conserve din 
produse de peşte la Galaţi. 
Suma: 67.860 lei 
Autor: Deputat Eugen Durbacă-
Grup Parlamentar ALDE 

Galaţiul are tradiţie, având prima 
fabrică de conserve construită în anul 
1844. În jurul judeţul Galaţi există un 
puternic bazin piscicol, forţa de muncă 
calificată, dar şi un institut piscicol. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului. 

 

2. Anexa nr. 3 /22 /02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale/ 
Capitolul 5001/articol 13 / TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014- 
2020  
 
  

Se propune eliminarea sumei de  
8.249.762 lei prevăzute la Anexa nr. 
3 /22 /02 Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale/ Capitolul 
5001/articol 13 / TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014- 
2020/ Fondul European de Garantare 
Agricola (FEGA)    
 
Autorul amendamentului: 
Senator PNL Florin – Vasile Cîţu 
 

Evoluţiile proiectate ale agregatului de 
venituri „sume de la UE în contul 
plăţilor efectuate” şi contrapartida sa 
de cheltuieli (proiecte cu finanţare din 
fonduri europene nerambursabile) nu 
sunt comparabile cu cele istorice, în 
condiţiile în care bugetul anului 2017 
este tranzitat de subvenţiile pentru 
agricultură (din Fondul European de 
Garantare Agricolă (FEGA) al căror 
beneficiar final este sectorul privat). 
Sumele respective nu vor tranzita 
bugetul general consolidat în forma 
sa consistentă cu metodologia 
europeană (ESA 2010) 

 

3. Anexa nr. 3 /22 /02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale/ 
Capitolul 5001/ / alineat 02 TITLUL 
X PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014- 
2020  

Se propune eliminarea sumei de  
4.140.604 lei. prevăzuta la Anexa nr. 
3 /22 /02 Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale/ Capitolul 5001/ 
/alineat 02 TITLUL X PROIECTE 
CU FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 

Evoluţiile proiectate ale agregatului de 
venituri „sume de la UE în contul 
plăţilor efectuate” şi contrapartida sa 
de cheltuieli (proiecte cu finanţare din 
fonduri europene nerambursabile) nu 
sunt comparabile cu cele istorice, în 
condiţiile în care bugetul anului 2017 
este tranzitat de subvenţiile pentru 
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FINANCIAR 2014- 2020/ Fonduri 
externe nerambursabile  
 
Autorul amendamentului: 
Senator PNL Florin – Vasile Cîţu 
 

agricultură (din fonduri pentru 
agricultură din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) al căror beneficiar final este 
sectorul privat). Sumele respective 
nu vor tranzita bugetul general 
consolidat în forma sa consistentă 
cu metodologia europeană (ESA 
2010) 

4. Anexa 3/22/02  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale / Capitol 8301/Subcapitol 03/ 
Paragraf 02/ Imbunatatiri funciare, 
irigatii, desecari si combaterea 
eroziunii solului  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale / Capitol 8301/Subcapitol 03/ 
Paragraf 02/ Imbunatatiri funciare, 
irigatii, desecari si combaterea 
eroziunii solului cu suma de 910.000 
lei în vederea realizării investiţiilor 
în sistemele de irigaţii naţionale. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

În anul 2013, Guvernul României s-a 
angajat să demareze investiţii de cca. 
1 miliard euro, în patru ani, în 
refacerea/modernizarea sistemului 
naţional de irigaţii. Întârzierea 
adoptării Legii de aprobare a O.U.G. 
nr. 79/2013 a reprezentat un motiv 
politic al Guvernului Ponta pentru a 
amâna acest program amplu de 
investiţii.  
Având în vedere faptul că sumele 
programate în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
pentru anul 2017 cu destinaţia 
„îmbunătăţiri funciare, irigaţii, 
desecări şi combaterea eroziunii 
solului” sunt subdimensionate faţă de 
importanţa realizării acestor investiţii, 
propunem suplimentarea sumelor cu 
această destinaţie până la concurenţa 
sumelor asumate anterior, de cca. 250 
mil. euro anual, adică 1.125.000 mii 
lei. 
 

Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 910.000 lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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5. Anexa nr. 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT 
Grupa/Titlul 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 
Articolul 03  
Denumire indicator: Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Introducerea în Anexa nr. 3/22/02 a 
obiectivului de investiţii 
„Reabilitare Cămin cultural sat 
Recea-Mică, comuna Vîrşolţ, 
judeţul Sălaj”, în anul 2017, 
precum şi introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării 
lucrării.  
Beneficiar: Primăria Vîrşolţ, judeţul 
Sălaj. 
 
Autor:  
Deputat LIVIU-IOAN BALINT, 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului  întrucât, în prezent, 
la Căminul cultural din satul Recea 
Mică, comuna Vîrşolţ, judeţul Sălaj, 
este nevoie de executarea unor acţiuni 
de reabilitare  apărăii exterioare a 
clădirii – acoperiş, terasă, spaţii verzi, 
aflate într-o stare avansată de 
degradare. Căminul cultural din satul 
Recea Mică deserveşte o populaţie de 
aproximativ 900 de locuitori. 
 

Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 
Resurse generale 

 

6. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa nr. 3/22 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Piaţa Agro in comuna Dumitra, 
judetul Bistriţa Năsăud”  
Cu suma de 250.000,00 lei. 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 
 

Motivaţia amendamentului  
În comuna Dumitra există un număr 
mare de producători locali care în 
prezent nu are un spaţiu adecvat 
pentru a îşi vinde produsele agricole.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea resurselor din cadrul 
Ministerului Agriculturii. 

 

7. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa nr.3/22 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Amenajament silvopastoral in 
comuna Bistriţa Birgaului, judetul 
Bistriţa Năsăud” cu suma de 
27.000 lei fără TVA 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Pentru sprijinirea proprietarilor de 
pajişti precum si a crescătorilor de 
animale. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin alocarea financiar din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2016-2020 
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