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CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Nr.4c-4/661/12.12.2017

Către,
Comisia pentru buget, finanţe, piaţa de capital şi activitate bancară a Senatului
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018
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 2018, transmis cu adresa nr.L 521/2017, respectiv adresa nr.PL.x. 567 din 7 decembrie
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
12.12.2017.
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 20, voturi contra 7, abţineri -), să avizeze
favorabil proiectul de lege.
Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa la aviz.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Doina SILISTRU

Alexandru STĂNESCU
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ANEXA
AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018 – Anexa 3/22
Nr.
crt.
0
1.

2.

Articolul din
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
1
Anexa 3/22
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale/ Capitolul 8001 ACŢIUNI
GENERALE
ECONOMICE,
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ /
Grupa 55 TITLUL VII Alte
Transferuri/ Articol 01/ Alineat 05
Programul de Realizare a Sistemului
Naţional Antigrindină şi de Creştere a
Precipitaţiilor

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
2
Se propune suplimentarea sumelor
prevăzute la Anexa 3/22 Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/
Capitolul
8001
ACŢIUNI
GENERALE
ECONOMICE,
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ /
Grupa 55 TITLUL VII Alte
Transferuri/ Articol 01/ Alineat 05
Programul de Realizare a Sistemului
Naţional Antigrindină şi de Creştere
a Precipitaţiilor cu suma de
76.528,90 mii lei, prevăzută la
Capitolul
8301
„Agricultură,
Silvicultură,
Piscicultură
şi
Vânătoare”, art. 01 alin.20 „Bunuri
şi servicii”

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
3
Cheltuielile aferente acestui Program
sunt prevăzute în două capitole. Pentru
a avea o imagine clară asupra
fondurilor alocate realizării acestuia,
în sensul asigurării unei bune
funcţionări şi ţinând cont de
dimensiunea acestuia – numărul
punctelor de lansare va fi cu 76,5%
mai mare (34 – 2017, respectiv 60 –
2018), este corect şi transparent ca
toate sumele alocate să se regăsească
într-un singur capitol.

Motivaţia respingerii
4

Sursa de finanţare: Prin redistribuire
Anexa nr.3/22 Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale/ Capitol 8301
Agricultură, Silvicultură, Piscicultură
Autori:
şi Vânătoare / Articol 01/ Alineat 20
Sorin Marian Vrăjitoru – Deputat BUNURI ŞI SERVICII
PSD
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL
Grupurile parlamentare ale PNL din
Camera Deputaţilor şi Senat
Suplimentarea bugetului
Suma este destinată sprijinirii
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Ministerului Agriculturii si
producătorilor agricoli fiind destinată
Rurale
Dezvoltării Rurale cu suma de
decontării contravalorii accizei la
Anexa 3/22
317.000 mii lei – credite de
motorina utilizata in agricultură.
Capitol 8301 Agricultură, silvicultură,
angajament
Motorina reprezinta una dintre
piscicultură şi vânătoare
cheltuielile importante pe care
Grupa/Titlul 40 Subvenţii
Suplimentarea bugetului
fermierii le fac, iar acciza la motorina
Titlul IV Subvenţii
Ministerului Agriculturii si
ridică intr-un mod artificial si destul
Dezvoltării Rurale cu suma de
de mare preţul produselor agro2

317.000 mii lei – credite bugetare
Daniel Constantin,
Deputat neafiliat

3.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
Anexa nr. 3/22

Finantarea obiectivului de investitii
„Piata Agro in comuna Dumitra,
judetul Bistrita Nasaud”
Cu suma de 250 mii lei.
Autor:
Deputat Ionut Simionca- Grupul
PMP

4.

5.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
Anexa nr.3/22

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
Anexa 3/22

Finantarea obiectivului de investitii
„Amenajament silvopastoral in
comuna Bistrita Birgaului, judetul
Bistrita Nasaud” cu suma de 270 mii
lei
Autor:
Deputat Ionut Simionca- Grupul
PMP
Alocarea sumei de 15.000 mii lei
pentru realizarea obiectivului de
investiţii „Staţie de tratare a ovinelor
şi caprinelor” din zonele limitrofe
oraşului Breaza,in anul 2018 precum
si introducerea creditelor de
angajament necesare contractării
lucrării.
Autor :
Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina –
Grupul PMP

alimentare
româneşti,
afectând
prețurile de pe piața internă, precum
și exporturile, produsele românești
devenind necompetitive la nivel
european.
Sursa de finanţare
Ministerul Finanţelor Publice
Capitol 80.01 Acțiuni generale,
economice şi de muncă
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.
Motivaţia amendamentului
Pentru sprijinirea proprietarilor de
pajisti precum si a crescatorilor de
animale.
Sursa de finanţare:
Prin alocarea financiar din cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2016-2020
Numărul mare de crescători de
animale din zonă reclamă investiţi în
dezvoltarea infrastructurii materiale
care deserveşte această activitate
agricolă.
Sursa de finanţare:
Din redistribuirea resurselor bugetare
ale Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
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