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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/134/29.01.2013                                           Nr.24/22/ 29.01.2013 
     
 
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 2013 

 
 

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor, 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 
2013, transmis cu adresa nr. L 2/2013, respectiv adresa nr.PL.x. 2 din 23 ianuarie 2013.  

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  
29.01.2013. 

La dezbateri a participat domnul Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

  În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentelor depuse, membrii Comisiilor 
au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil (voturi pentru 27, voturi contra 8, abţineri -) 
proiectul de lege în forma prezentată de Guvern. 

Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa la aviz. 
 
 
  
   PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
 
        Gheorghe SAGHIAN                                                        Dr. ec. Nini SĂPUNARU 
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ANEXĂ2  
AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013 – 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. Anexa 3/22/02 

Capitolul 5001 
Cheltuieli – buget de stat 

 5562740  din care:  

+ 1.000.000   
 
 

Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria  
          Adam Luminiţa 
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru  

Motivare: 
Pentru a întării rolul agriculturii în 
creşterea economică a României, 
unica soluţie în acest moment. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al  Primului Ministru 

 

2.  
Cap. 5001 

 
Cheltuieli  - bugetul de stat 

+ 2.200.000 
 
 

Autor:  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

Suma este necesară derulării acţiunilor 
în cadrul programului PNDR şi 
realizării acţiunilor prevăzute în 
angajamentele asumate prin legislaţia 
UE 
 

 Sursa: Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

 

3. Anexa 3/22/02 
Capitolul 5001 
Grupa 20 
Titlul II 
Bunuri şi servicii 

 129544 
 
 
 

+ 20.000 
 
 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria 
          Adam Luminita  
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 

Motivare: 
Pentru a urgenta înfiinţarea camerelor 
agricole, dând posibilitatea 
asociaţiilor, patronatelor şi 
sindicatelor din agricultură să 
participe la luarea deciziilor. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 

 

4. Anexa 3/22/02 
Capitolul 5001 
Articolul 18 

+ 7.750 
 
 

Motivare: 
În bugetul pe anul 2013 această 
activitate nu este finanţată.  
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Plăţi pentru finanţarea patrimoniului 
genetic al animalelor 

  0    
 
 

 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria 
          Adam Luminita  
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 

Susţinem menţinerea bugetării la 
nivelul bugetului 2012. 
Resursele genetice la rasele de 
animale sunt în stare critică, în pericol 
de dispariţie. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 

5. Anexa 3/22/02 
Capitolul 5001 
Titlul IV. Subvenţii 
Articolul 15 
Sprijinirea producătorilor agricoli 

 1358273 
 
 

+ 800.000 
 
 
 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria  
          Adam Luminita 
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 

Motivare: 
Pentru a asigura plata directă unică pe 
suprafaţă şi pentru corelare cu 
creşterea preţurilor la inputuri.  
Pentru: 
- subvenţionarea accizei la motorină 
- subvenţionarea bunăstării la păsări, 
porci 
- asigurarea producţiei agricole 
- plăţi naţionale complementare 
directe pe suprafaţă 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 

 

6.  
Cap. 8301/titlul 40/articol 15 

 
Subvenţii  

Sprijinirea producătorilor agricoli 
+ 1.000.000 

 

Autor:  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

 
- sprijinirea producătorilor ca urmare a 
creşterii inputurilor şi în vederea 
depozitării producţiei 
 

Sursa: fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

 

7.  
Cap. 8301/titlul 56/articol 04 

Agricultură, silvicultură, piscicultură 
şi vânătoare 

Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile post-

aderare/Programe din FEADR 
+ 1.500.000 

 

Autor:  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

 

- în vederea derulării acţiunilor din 
cadrul PNDR 
 
Sursa: fondul de rezervă al Primului 
Ministru 
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8.  
Cap. 8301/titlul 56/articol 05 
 

Agricultură, silvicultură, piscicultură 
şi vânătoare 

Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile post-
aderare/Programe din FEP 

+ 200.000 
 

Autor:  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

 
- pentru realizarea acţiunilor prevăzute 
pin POP 
 
 
Sursa: fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

 

9. Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", Cheltuieli 
curente, titlul IV "Subvenţii" , 
articolul 40.15"Sprijinirea 
producătorilor agricoli" 
 

Suplimentarea bugetului MADR cu 
sumele necesare acordării ajutorului 
de stat pentru motorina utilizata in 
agricultura  - restanta trimestrul III al 
anului 2012 conform HG 
nr.408/2010 
cu suma de 93.895 mii lei 
 

Iniţiatori deputaţi:  
Aurelian Ionescu – PC 

Bogdan Ciucă - PC 
George Scarlat - PNL  

Decontarea tuturor cheltuielilor 
efectuate in trimestrul III 2012 de 
către producătorii agricoli si solicitate 
APIA .  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispoziţia Guvernului. 

 

10. Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", Cheltuieli 
curente, titlul IV "Subvenţii" , 
articolul 40.15"Sprijinirea 
producătorilor agricoli" 
 

Suplimentarea bugetului MADR cu 
sumele necesare acordării ajutorului 
de stat pentru motorina utilizata in 
agricultura in anul 2013 ( 350 mil 
litri X 1,39 lei / litru) cu suma de 
486.500 mii lei.  
 

Iniţiatori deputaţi:  
Aurelian Ionescu – PC 

Bogdan Ciucă - PC 
George Scarlat - PNL 

In bugetul pe anul 2013 MADR nu are 
sume cuprinse pentru aceasta forma de 
sprijin.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispoziţia Guvernului 

 

11. Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura si Vânătoare", Cheltuieli 
curente, titlul IV "Subvenţii" , 
articolul 40.15"Sprijinirea 

Suplimentarea bugetului MADR cu 
sumele necesare acordării sprijinului 
angajamentelor asumate in favoarea 
bunăstării pasărilor - restanta 2012 
cu suma de 108.267 mii lei  
 

Decontarea restantelor de plata către 
producătorii agricoli.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispoziţia Guvernului 
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producătorilor agricoli" 
 

Iniţiatori deputaţi:  
Aurelian Ionescu – PC 

Bogdan Ciucă - PC 
             George Scarlat - PNL 

12. Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", Cheltuieli 
curente, titlul IV "Subvenţii" , 
articolul 40.15"Sprijinirea 
producătorilor agricoli" 
 
 

Suplimentarea bugetului MADR cu 
sumele necesare acordării sprijinului 
angajamentelor asumate in favoarea 
bunăstării porcinelor - restanta 2012 
cu suma de 47.998 mii lei  

 

Iniţiatori deputaţi:  
Aurelian Ionescu – PC 

Bogdan Ciucă - PC 
George Scarlat - PNL 

Decontarea restantelor de plata către 
producătorii agricoli.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispoziţia Guvernului 

 

13. Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", Cheltuieli 
curente, titlul IV "Subvenţii" , 
articolul 40.15"Sprijinirea 
producătorilor agricoli" 
 

Suplimentarea bugetului MADR cu 
sumele necesare acordării sprijinului 
CNDP Ovine/Caprine - forma 
decuplata de producţie cu suma de 
69.203 mii lei 
 

Iniţiatori deputaţi:  
Aurelian Ionescu – PC 

Bogdan Ciucă - PC 
George Scarlat - PNL 

Asigurarea unei intensităţi a 
sprijinului comparativa cu cea din 
celelalte tari UE 
 
Sursa de finanţare:Bugetul MFP 
Capitolul 80.01"Acţiuni generale 
economice şi de munca" 
 

 

14. Anexa 3/22/01 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

Se propune modificarea capitolului 
8300, Grupa 40, titlul IV, subvenţii 
şi creşterea sprijinului prin CNDP, 
pe suprafaţă, până la suma de 175 
euro pe hectar, majorarea sprijinului 
pe cap de bovină de lapte până la 
800 de lei pe cap/animal, precum şi 
creşterea sprijinului pentru ovine şi 
caprine până la 75 de lei pe 
cap/animal. Suma totală propusă 
2.300.000 mii lei. 
 

Pentru a elimina decalajul existent 
între subvenţiile primite de fermierii 
europeni şi cei naţionali. 
 
Sursa de finanţare: prin reducerea 
sumelor alocate la Capitolul 8000, 
grupa 10, Titlul I, Cheltuieli de 
personal, de la Capitolul 5001, grupa 
20, Titlul II, Bunuri şi Servicii şi de la 
Capitolul 8301, art. 06, alin 02, 
deplasări în străinătate, precum şi prin 
creşterea veniturilor bugetare prin 

 



 6 

Autori: 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

eficientizarea colectării veniturilor 
fiscale şi nefiscale 

15. Anexa nr. 3/ Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale 
Titlul 500/40 Titlul IV Subvenţii 22 

Se modifică valoarea propusa pe 
anul 2013 la grupa 40/titlul lV 
Subvenţii la suma de 2.002.764 mii 
lei 
 
 
Autori:  
Senator Forţa Civică Mihai Razvan 
Ungureanu 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Având în vedere problemele generate 
de seceta din anul 2012, lipsa 
despăgubirilor acordate fermierilor, 
creşterea fiscalităţii, a accizei la 
motorină, acordarea cu întârziere a 
subvenţiei pe anul 2012 şi 
nerespectarea angajamentelor de plata 
pentru luna decembrie în cea ce 
priveşte plăţile directe propunem 
păstrarea sumelor alocate pentru 
subvenţii la nivelul anului 2012, 
respectiv 2.002.764  mii lei. 
Surse de finanţare: diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii, 
cheltuieli de personal, deplasări 
externe, indemnizaţii de delegare, 
carburanţi si lubrefianţi, consultanta si 
expertiză 

 

16. Anexa 3/22/02 
Capitolul 8301 
Paragraf 02 
Îmbunătăţiri funciare – irigaţii, 
desecări şi combaterea eroziunii 
solului 

 160000 

+ 72.250   
 

Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria  
          Adam Luminita  
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 

Motivare: 
Pentru a creşte suprafeţele irigate şi 
pentru alte acţiuni de îmbunătăţiri 
funciare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 

 

17. Cap. 8301/paragraf 02 Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, 
desecări şi combaterea eroziunii 
solului 

+ 1.000.000 
 

Autor:  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

- activarea sistemelor de irigaţii, 
creşterea suprafeţelor irigate şi alte 
acţiuni de îmbunătăţiri funciare 
 
Sursa: fondul de rezervă al Primului 
Ministru 
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18. Cap. 8301/paragraf 03 Protecţia plantelor şi carantină 
fitosanitară 
+ 50.000 
Autor:  

Deputat PSD Ioan Munteanu 

- realizarea acţiunilor de protecţie şi 
carantină fitosanitară de interes public 
 
Sursa: fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

 

19. Anexa 3/22/02 
Capitolul 8301 
Paragraf 02 
Reproducţia şi selecţia animalelor 

 25594 
 

+ 25.000    
 

Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria 
          Adam Luminita  
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 

Motivare: 
Selecţia animalelor este un factor 
determinant al producţiei zootehnice  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 
 

 

20. Cap. 8301/paragraf 05 Reproducţia şi selecţia animalelor 
+ 100.000 

 
Autor:  

Deputat PSD Ioan Munteanu 

- în realizarea producţiilor, în condiţii 
de eficienţă economică selecţia 
animalelor este un factor determinant 
 

Sursa: fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

 

21.  
Cap. 8301/subcap. 02 

Cercetare şi dezvoltare în domeniul 
economic/Cercetare şi dezvoltare în 
domeniul agriculturii, silviculturii, 
pisciculturii şi vânătorii 

+ 500.000 
 

Autor:  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

 
- potrivit legislaţiei în vigoare ASAS 
şi institutele şi unităţile de cercetare-
dezvoltare sunt subordonate MADR, 
fondurile fiind necesare acţiunilor de 
CD 
 

 

22. Anexa 3/22/02 
Capitolul 8601 
Subcapitolul 02 
Cercetare şi dezvoltare în domeniul 
agriculturii, silviculturii, pisciculturii 
şi vânătorii 
  

+ 75.000 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria 
          Adam Luminita  
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 

Motivare: 
Având în vedere starea cercetării 
româneşti. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 
 

 

23. Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", Cheltuieli 
curente, titlul VI "Transferuri intre 

Suplimentarea bugetului MADR cu 
sumele necesare cheltuielilor de 
investiţii precum şi a celor de 
întreţinere şi reparaţii la sistemele de 

Viabilizarea sistemului de irigaţii.  
 
Sursa de finanţare:Bugetul MFP 
Capitolul 80.01"Acţiuni generale 
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unităţi ale administraţiei publice " , 
articolul 51.01"Transferuri curente", 
articolul"Transferuri către instituţii 
publice" , Anexa 3 /22 /16 la proiectul 
de buget pe 2013 al MADR "Bugetul 
instituţiilor publice finanţate parţial 
din venituri proprii" - Agenţia 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

irigaţii cu suma de 40.000 mii lei 
 

Iniţiatori deputaţi:  
Aurelian Ionescu – PC 

Bogdan Ciucă - PC 
George Scarlat - PNL 

economice si de munca" 
 

24. Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", Cheltuieli 
de capital , titlul XII "Active 
nefinanciare" , articolul 71.01"Active 
fixe", alineatul 71.01.01"Construcţii" 
 

Suplimentarea bugetului MADR cu 
sumele necesare cheltuielilor de 
investiţii necesare Programului 
naţional de monitorizare sol-teren 
conform Ordinului MADR 
nr.278/2011(OSPA si ICPA) cu 
suma de 45.736 mii lei 
 

Iniţiatori deputaţi:  
Aurelian Ionescu – PC 

Bogdan Ciucă - PC 
George Scarlat - PNL 

 
 
 
 
Sursa de finanţare:Bugetul MFP 
Capitolul 80.01"Acţiuni generale 
economice si de munca" 
 

 

25. Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", Cheltuieli 
de capital , titlul XII "Active 
nefinanciare" , articolul 71.01"Active 
fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini 
echipamente si mijloace de transport" 
 

Suplimentarea bugetului MADR cu 
sumele necesare cheltuielilor de 
investiţii necesare aplicării masurilor 
aferente Sistemului naţional de 
estimare a nivelului de emisii , 
conform protocolului de la Kyoto, 
conform HG 1570/2007(OSPA si 
ICPA) cu suma de 67.323 mii lei 

Iniţiatori deputaţi:  
Aurelian Ionescu – PC 

Bogdan Ciucă - PC 
George Scarlat - PNL 

Aducerea la îndeplinire/respectarea 
protocolului de la Kyoto privind 
emisiile de gaze antropice in 
atmosfera. 
 
 Sursa de finanţare: Bugetul MFP 
Capitolul 80.01"Acţiuni generale 
economice si de munca" 
 

 

26. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Suplimentarea bugetului cu suma de 
100.000 mii lei pentru refacerea şi 
repararea infrastructurii de irigat din 
patrimoniul ANIF. 
 

Starea precară a agriculturii cauzată de  
nefuncţionarea unui sistem de irigaţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul MDRAP – 
fonduri externe nerambursabile 
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Autori: 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

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

Se propune majorarea cu 
19.000.000,00 a sumei prevăzută în 
buget pentru “Îmbunătăţirea 
competitivităţii sectoarelor agricol şi 
forestier” pentru împădurirea 
terenurilor agricole degradate din 
comuna Ipatele, jud. Iaşi 
Iniţiator, 
Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 
lucrări de împădurire a terenurilor 
agricole degradate în comuna Ipatele. 
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

 

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

Se propune redistribuirea sumelor  
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale Anexa3./22/.29. 
cu suma de 6.000 mii lei pentru 
obiectiv nou nr. 960 la anexa 
3/22/29 Fişă obiectiv: lucrări de 
proiectare şi execuţie punere în 
siguranţă a digului de apărare 
Borcea de Jos compartiment I şi II 
Jud. Ialomiţa 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finalizarea lucrărilor de 
refacere a infrastructurii de apărare 
împotriva inundaţiilor din zona Bentu 
Ialomiţa  
Sursa de finanţare: redistribuire 
prin diminuarea: 
- 5.000 mii lei prin reducerea sumelor 
alocate la obiectivul 913 din anexa 
3/22/29 – reabilitare şi modernizare a 
sistemului de iritaţii Sarachioi etapa 1 
- 1.000 mii lei prin redistribuirea sumelor 
alocate la cod obiectiv 174 din anexa 
3/22/29 – perimetrul ameliorare Ialomiţa 
– Călmăţui 
Sursa de finanţare: Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile. 

 

29. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII - Proiecte cu  finanţare din 
fonduri externe 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru proiecte FEADR 322, 
comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Suma solicitată este necesară pentru 
cofinanţare. 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
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nerambursabile (FEN) postaderare alin 
04-Programe din Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurală 
FEADR) 

Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

 
 

30. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale cu suma de 100 
mii lei pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie în Comuna Bucu, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie necesară pentru protecţia 
antierozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

 

31. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale cu suma de 100 
mii lei pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie în Comuna Gheorghe 
Lazăr, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

 

32. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale cu suma de 100 
mii lei pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie în Comuna Ograda, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

 

33. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale cu suma de 100 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
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 mii lei pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie în Comuna Scânteia, 
judeţul Ialomiţa 
 

Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

34. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale cu suma 100 mii 
lei pentru înfiinţarea de perdele de 
protecţie în Comuna Valea Ciorii, 
judeţul Ialomiţa 
 

Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

 

35. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale cu suma de 250 
mii lei pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie în municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 

Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

 

36. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale cu suma de 100 
mii lei pentru cofinanţarea 
proiectului de regularizare văi, 
comuna Copalnic Mănăştur, jud. 
Maramureş - Proiect depus la 
MDRAP – PNDR – măsura 125 C. 
 

Autori: 

Important pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul MDRAP – 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 
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Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

37. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi  

Dezvoltării Rurale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 60 mii lei pentru studiu de 
fezabilitate pe măsura 125, com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Cofinanţare fonduri europene.   
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR 
 

 

38. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi  

Dezvoltării Rurale  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 200 mii lei pentru proiect integrat 
– Măsura 322, com. Silivaşu de 
Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Cofinanţare fonduri europene.   
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR 
 
 

 

39. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi  

Dezvoltării Rurale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 59 mii lei pentru studiu de 
fezabilitate pe măsura 125, com. 
Silivaşu de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 

Achitarea totală a studiului.  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR 
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Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

40. Anexa 3/22/02 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

TITLUL VIII Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile (FEN) 

Postaderare 
04 Programe din Fondul European 

Agricol de Dezvoltare 
Rurala(FEADR) 

01 Finanţarea naţională 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 550 mii lei, necesară acoperirii 
părţii de cofinanţare aferentă anului 
2013 pentru continuarea proiectului 
aferent măsurii 322, judeţul Brăila 
 
 

Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
Suma totala pentru cofinanţare a fost 
de 28 miliarde lei, din surse proprii s-
au acoperit 22,5 miliarde, unitatea 
fiind în imposibilitatea de a acoperi 
diferenţa de 550 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

 

41. Anexa 3/22/02 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale cu suma de 2.600 
mii lei pentru susţinerea Primăriei 
comunei Socol, judeţul Caras-
Severin în vederea plăţii TVA în 
cadrul proiectelor demarate prin 
Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia 
rurala si punerea in valoare a 
moştenirii rurale”, Comuna Socol, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Autori:  
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea amendamentului 
având in vedere necesitatea susţinerii 
dezvoltării zonelor rurale în judeţul 
Caras-Severin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

 

42. Anexa 3/22/02 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 

Se solicită admiterea amendamentului 
având in vedere necesitatea susţinerii 
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Dezvoltării  
Rurale cu suma de 6.000 mii lei 
pentru susţinerea Primariei comunei 
Mehadica, judetul Caras-Severin in 
vederea platii TVA in cadrul 
proiectelor demarate prin Masura 
322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza 
pentru economia si populatia rurala 
si punerea in valoare a mostenirii 
rurale”, Comuna Mehadica, Judeţul 
Caras-Severin 
 

Autori:  
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

dezvoltării zonelor rurale in judeţul 
Caras-Severin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

43. Anexa 3/22/02 Ministerul Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale cu suma de 2.000 
mii lei pentru finalizarea investitiilor 
derulate de catre comuna Mehadica, 
judetul Caras-Severin in baza 
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii din 
spatiul rural, Comuna Mehadica, 
Judeţul Caras-Severin 
 

Autori:  
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea amendamentului 
avand in vedere necesitatea sustinerii 
dezvoltarii zonelor rurale in judetul 
Caras-Severin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

 

44. Anexa 3/22/02 Ministerul Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si 

Se solicită admiterea amendamentului 
avand in vedere necesitatea sustinerii 
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Dezvoltarii Rurale, cu suma de 430 
mii lei pentru finalizarea investitiilor 
derulate de catre comuna Garnic, 
judetul Caras-Severin in baza 
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii din 
spatiul rural, Comuna Garnic, 
Judeţul Caras-Severin 
 

Autori:  
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

dezvoltarii zonelor rurale in judetul 
Caras-Severin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

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

Alocarea sumei de 1.024.503 lei 
pentru construire drumuri de 
acces la explotaţiile agricole din 
satele aparţinând comunei 
Orăştioara de Sus, Jud. 
Hunedoara 
 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Valoarea totală a proiectului 
este de 5.145.777 lei 
Sursa de finanţare: 
Bugetul MADR 

 

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

Alocarea sumei de 434.516 lei 
pentru alimentarea cu apă a 
localităţilor Obârşa, Dobrot, 
Leaut, Tituleşti, Tomeşti, Steia şi 
Livada, comuna Tomeşti, judetul 
Hunedoara. Canalizare şi staţie 
de epurare în satele Obârşa Dobrot, 
Leaut, Tituleşti, Tomeşti, 
Steia şi Livada. Alimentarea cu 
apă şi canalizare a localităţilor 
Brotuna şi Târnava de Criş, 

Suma reprezintă 
deblocareacontractului de 
execuţie, respectiv penalităţi de 
2%. Lucrare pe Măsura 322. 
 Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 
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comuna Vaţa de Jos, judeţul 
Hunedoara. 
 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

47. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltarii Rurale 
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
pe anul 2013 cu suma de 50 mii lei, 
destinată finanţării proiectului 
(măsura 322) denumit “Reabilitare 
Grădiniţa veche” pentru Primăria 
Comunei Adâncata,  judeţul 
Ialomiţa. 
 

Autori: Deputat PDL Tinel 
GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea  deoarece 
clădirea necesită lucrări de reabiliatare 
şi modernizare, pentru a o aduce in 
condiţii optime de desfasurare a 
procesului educaţional.   
 
Sursa de finanţare: Bugetul MADR 

 

48. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltarii Rurale 
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
pe anul 2013 cu suma de 1600 mii 
lei, destinată finanţării proiectului ( 
măsura 322) denumit ”Alimentare cu 
apă sat Patru Fraţi” cu perioada de 
derulare /implementare în intervalul 
2009-2012, pentru Primaria 
Comunei Adâncata,  judeţul 
Ialomiţa. 
 

 Autori: Deputat PDL Tinel 
GHEORGHE Grupurile 
Parlamentare ale Partidului 
Democrat Liberal din Camera 
Deputaţilor şi Senat. 

Suma este necesară pentru infiinaţarea 
reţelei de apa in satul Patru Fraţi. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul MADR 

 

49. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea  bugetului 
pe anul 2013 cu suma de 1200 mii 
lei, destinată finanţării proiectului ( 

Se solicită admiterea deoarece comuna 
Adâncata nu dispune de reţea de 
canalizare. 
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 măsura 322) denumit “Reţele de 
canalizare” cu perioada de 
derulare/implementare în intervalul  
2009-2010, pentru Primaria 
Comunei  Adâncata, judeţul 
Ialomiţa. 
 

 

Autori: Deputat PDL Tinel 
GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Bugetul MADR 

50. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltarii Rurale 
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
pe anul 2013 cu suma de 3000 mii 
lei, destinată finanţării proiectului ( 
măsura 322) denumit”Staţie de 
epurare pentru satele Adâncata şi 
Patru Fraţi”cu perioada de 
derulare/implementare în intervalul  
2009-2010, pentru Primaria 
Comunei Adâncata, judeţul Ialomiţa. 
 
 

Autori: Deputat PDL Tinel 
GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea deoarece 
Comuna Adâncata are nevoie de  o 
staţie de epurare a apelor uzate ,in 
perspectiva realizarii reţelei de 
canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul MADR 

 

51. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul cu suma de 6,300 mii lei, 
pentru reabilitarea drumului forestier 
Baleasa, loc. Salistea de Sus, jud. 
Maramureş 
 
 

Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Proiectul este în derulare, SF elaborat. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului  
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52. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 200 mii lei,  pentru 
reabilitare si modernizare 
infrastructurii rutiere forestiere din 
comuna, loc. Cupseni, jud. 
Maramureş 
 
 

Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

  
Proiectul in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

 

53. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Durabile 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 1.250,00  
mii lei ca împrumut pe o perioadă de 
maximum 6 luni până la recuperarea 
TVA-ului aferent proiectului 
desfăşurat prin PNDR – Masura 322. 
Comuna Andrid,  
Judeţul Satu Mare 
 

Autori: Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru acordarea împrumutului având 
în vedere că alternativa este 
contractarea unui credit bancar, mai 
costisitor şi mai dificil de obţinut. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

 

54. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Durabile 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 1.330,00 
mii lei ca împrumut pe o perioadă de 
maximum 6 luni până la recuperarea 
TVA-ului aferent proiectului 
desfăşurat prin PNDR – Masura 322. 
Comuna Micula,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru acordarea împrumutului având 
în vedere că alternativa este 
contractarea unui credit bancar, mai 
costisitor şi mai dificil de obţinut. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
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55.  
Anexa 3/22  
Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, anexa cu 
suma de : 
 2.150 mii lei 
 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
- infiinţarea unui centru de 
gross achiziţii si depozitare produse 
agro alimentare ) 
localitatea Turda jud. Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
- Bugetul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

 

56. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare 
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
Proiect integrat de dezvoltare 
rurală în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară 
Măgura prin modernizare DC 121 
din comunele Beliş şi Mărgău prin 
realizarea reţelei de alimentare 
cu apă si canalizare in satul 
Răchiţele, prin realizarea 
Centrului Social de zi in satul 
Răchitele, prin promovarea şi 
păstrarea tradiţiilor şi valorilor 
culturale specifice din zonă, 
comuna Mărgău, jud. Cluj. 
 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru cofinanţare a proiectului 
pe măsura 322 din FEADR. 
 
Sursa de finanţare: 
- Bugetul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

 

57. Anexa3/22 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale 

Se aloca suma de 100 mii lei pentru 
finantarea proiectului privind 
asigurarea securitatii cibernetice prin 
instalarea de filtre - servere de tip I 
si de tip II- (servere ce pot gestiona 
traficul de e-mail si internet ) 
 

Acest proiect va permite identificarea 
si protejarea atacurilor malitioase si 
furturilor de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
 
Sursa de finanţare:  
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Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% 
din PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

58. Anexa nr3/22 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale 
 
 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  drum de exploatare agricolă 
– 8 km, Comuna Lunca Corbului, 
Jud. Argeş, cu suma 
de 40.00 mii lei 
 

Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 

Cheltuieli neeligibile pe fonduri 
europene. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

 

59. Anexa 3/22/02 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

Se alocă suma de 1.600 mii lei 
pentru co-finanţarea obiectivului 
„Modernizarea infrastructurii de 
baza prin imbunatatirea retelei de 
drumuri comunale de interes local, 
Renovare si modernizare camin 
cultural, Construire centru de 
ingrijire pentru batrini si 
Achizitionare autospeciala de stins 
incendii pentru serviciul public 
voluntar pentru situatii de urgenta de 
categoria a II a comunei Oancea – 
Masura 322 - "Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia 
şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale"”, 
comuna Oancea, judetul Galati. 
 

Autori:  

Avand in vedere inceperea investitiei 
in luna martie 2011, se justifica 
imperios asigurarea cofinantarii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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Deputat PDL Mircea Nicu TOADER
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

60. Anexa 3/22/02 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

Se alocă suma de 1.034 mii lei 
pentru co-finanţarea obiectivului 
„Construire infrastructura (drumuri) 
de acces la exploatatiile agricole si 
agenti economici in comuna Oancea 
si construire pod beton armat peste 
paraul Valea Oancea, comuna 
Oancea, judetul Galati”, comuna 
Oancea, judetul Galati. 
 
 

Autori:  
Deputat PDL Mircea Nicu TOADER
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Avand in vedere inceperea investitiei 
in anul 2011, se justifica imperios 
asigurarea cofinantarii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

61. Anexa 3/22/02 Ministerul Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale cu suma de 2.000 
mii lei pentru finalizarea investitiilor 
derulate de catre comuna Buchin, 
judetul Caras-Severin in baza 
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii din 
spatiul rural, Comuna Buchin, 
Judeţul Caras-Severin 
 
 

Autori:  
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea amendamentului 
avand in vedere necesitatea sustinerii 
dezvoltarii zonelor rurale in judetul 
Caras-Severin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

 

62. Anexa nr3/22 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale 

Se introduce un nou obiectiv de 
investitii 
- Fişă obiectiv de investiţii „ Piaţă 

În prezent, în oraşul Măcin 
există o piaţă agroalimentară pe 
o suprafaţă de 1200 mp, ce 
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 agroalimentară” oraş Măcin, 
judeţul Tulcea, cu suma de 2.300 
mii lei. 
 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

cuprinde tarabe şi chioşcuri din 
tablă. 
În zilele de sâmbătă şi 
duminică piaţa devine 
supraaglomerată, spaţial este 
ocupat de către vânzătorii 
ambulanţi, iar tarabele sunt 
ocupate de către cei care vând 
carne neprelucrată, ouă, lapte, 
brânzeturi şi mărfuri generale. 
Deoarece nu există spaţiu 
suficient pentru expunerea 
produselor spre vânzare, 
comercianţii expun mărfurile 
generale şi în imediata 
apropiere a 
Drumului European, cu efecte 
negative asupra traficului rutier. 
Spaţiul amenajat in aer liber 
este impropriu activitatii de 
desfacere a produselor şi 
contravine normelor sanitare 
pentru acest domeniu de 
activitate. 
De asemenea, grupurile 
sanitare existente nu corespund 
normelor în vigoare. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

63. Anexa nr3/22 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale 
 

Se introduce un nou obiectiv de 
investitii 
- Fişă obiectiv de investiţii „ Piaţă 
agroalimentară” oraş Măcin, 
judeţul Tulcea, cu suma de 2.300 
mii lei. 

În prezent, în oraşul Măcin 
există o piaţă agroalimentară pe 
o suprafaţă de 1200 mp, ce 
cuprinde tarabe şi chioşcuri din 
tablă. 
În zilele de sâmbătă şi 
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Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

duminică piaţa devine 
supraaglomerată, spaţial este 
ocupat de către vânzătorii 
ambulanţi, iar tarabele sunt 
ocupate de către cei care vând 
carne neprelucrată, ouă, lapte, 
brânzeturi şi mărfuri generale. 
Deoarece nu există spaţiu 
suficient pentru expunerea 
produselor spre vânzare, 
comercianţii expun mărfurile 
generale şi în imediata 
apropiere a 
Drumului European, cu efecte 
negative asupra traficului rutier. 
Spaţiul amenajat in aer liber 
este impropriu activitatii de 
desfacere a produselor şi 
contravine normelor sanitare 
pentru acest domeniu de 
activitate. 
De asemenea, grupurile 
sanitare existente nu corespund 
normelor în vigoare. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

64. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1500 mii 
lei,  pentru reabilitare  drumiri 
forestiere Borcut-Inau,  din 
loc.Tg. Lapus, jud. Maramureş 

 

Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

  
Proiectul este in proportie de 90% 
finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
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65. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1100 mii 
lei,  pentru reabilitare  drumiri 
forestiere Razoare-Groape,  
din loc.Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 

 

Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

  
Proiectul este in proportie de 90% 
finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

 

66. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 800 mii 
lei,  pentru reabilitare  
drumuri forestiere Tg Lapus-
Lighet,  din loc.Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

  
Proiectul este in proportie de 90% 
finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

 

67. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 965 mii 
lei,  pentru reconstruire 
ecologică forestieră pe 
terenuri degradate, constituite 
in perimetrul de ameliorare 
nyres, composesorat 
Damacuseni,  din loc.Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 

 

Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

  
Proiectul este in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

 

68. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 5400 mii 
lei,  imbunataţirea şi 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
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dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii, 
suprafaţa deservită fiind de 
1500 ha,  din loc.Tg. Lapus, 
jud. Maramureş 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

69. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 4250 mii 
lei,  construire drumuri 
forestiere, com. Farcasa,  jud. 
Maramureş 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

 

70. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 6425 mii 
lei,  amenajare drumuri de 
acces la exploataţiile agricole, 
com. Farcasa,  jud. Maramureş 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

 

71. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  lucrări de refacere şi 
modernizare a infrastructurii 
de prevenire a inundaţiilor, 
com. Farcasa,  jud. Maramureş 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
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Camera Deputatilor si Senat 

72. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 9939,79 
mii lei,  imbunatatirea retelei 
de drumuri de interes local in 
com Oarta de Jos, pe masura 
322, com. Oarta  jud. 
Maramureş 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

 

73. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 8412,58 
mii lei,  construirea unei 
gradinite in com Oarta de Jos, 
progr. FEADR,  masura 322, 
com. Oarta  jud. Maramureş 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

 

74. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 317,055 
mii lei,  investitii pentru 
protejarea patrimoniului 
cultural  in com Oarta de Jos, 
progr. FEADR,  masura 322, 
com. Oarta  jud. Maramureş 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

 

75. Articol nou. Se propune introducerea unui articol 
nou 41 cu următorul cuprins: 
 

Sursa de finanțare: 
Realocarea sume de 410.000 mii lei 
din fonduri prevăzute la secțiunea 
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“Bugetul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 
83.01 „Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare", titlul 
VIII "Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare", articolul 
"Programe din Fondul European 
pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală – FEADR - Continuarea 
finanţării măsurii 322 cu 410.000 
mii lei, prin realocarea unei sume 
echivalente din fonduri prevăzute 
la secțiunea “Bunuri și servicii.” 
 
 
Inițiator: 
Mircea Dan Geoană – senator PSD 

“Bunuri și servicii”. 
 
Motivația: 
 
Măsura 322 privind "Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare 
a moştenirii rurale" din Axa III – 
„Calitatea vieţii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale” a 
Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2007-2013 este cel mai accesat 
program european existând în prezent 
numeroase cereri declarate eligibile 
însă nefinanțate, astfel apărând riscul 
ridicat de pierdere a aplicațiilor și 
corelativ a finanțărilor FEADR. Mai 
mult, prelungirea programului 
european cu bani de la bugetul de stat 
va constitui un argument în plus în 
discuțiile despre perspectiva 
europeană 2014-2020 de a aloca 
fonduri în plus pentru această axă de 
dezvoltare. 

76.  
Anexa nr.3/22 Se propune introducerea unui nou 

obiectiv de investiţii: 

- Fişă obiectiv de investiţii 
„Modernizarea staţiei reversibile 
SP Măcin” din incinta Măcin-
Carcaliu,  Judeţul Tulcea, cu suma 
de 5.000 mii lei. 
 
 

     Incinta Măcin-Carcaliu, este situată 
în lunca inundabilă a fluviului 
Dunărea, într-o zonă cu un climat 
continental excesiv, caracterizat prin 
variaţii mari de temperatură şi printr-
un aport al precipitaţiilor sub 400 ml 
pe an, fiind delimitată de braţul Măcin 
la vest şi baza dealurilor dobrogene la 
est, între localităţile Măcin  şi 
Carcaliu, judeţul Tulcea. 
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Iniţiator: 
Senator PSD Belacurencu Trifon  

 
 

 În anii `60, după realizarea 
îndiguirii incintei Măcin-Carcaliu, a 
fost executată reţeaua de desecare şi o 
staţie de pompare. 
 Ulterior s-a executat şi un 
sistem de irigaţii cu canale deschise în 
rambleu, staţia de pompare căpătând 
funcţie reversibilă cu funcţionare 
alternativă.  
          Structura exploataţiilor agricole 
pe terenurile din zona la care ne 
referim este de 1682 ha suprafaţă netă. 
 Pe suprafaţa incintei se cultivă 
în prezent o gamă largă de culturi 
agricole cum ar fi: grâu, porumb, soia, 
culturi furajere. 
 Ţinând cont de faptul că 
incinta este situată în aproprierea  unor 
aglomerări urbane, respectiv oraşele 
Măcin, Brăila şi Galaţi, producătorii 
agricoli, constituiţi în asociaţii, au în 
perspectivă crearea unui centru 
legumicol.  
 În exploatarea staţiei SP 
Măcin, s-au constatat numeroase 
deficienţe ce au dus la dese întreruperi 
în acţiunea de evacuare a apei din 
incintă, la consumuri mari de energie 
şi la o exploatare deficitară a utilajelor 
tehnologice din staţie. 
 Producătorii agricoli constituiţi 
în asociaţii s-au adresat în nenumărate 
rânduri organelor centrale şi judeţene 
solicitând sprijin în modernizarea şi 
eficientizarea funcţionării lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare din amenajarea 
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Măcin-Carcaliu. 
 S-a solicitat repunerea în 
funcţiune a sistemului de irigaţii care 
să asigure producerea pe suprafaţa 
incintei a culturilor agricole şi a unor 
producţii agricole mari, stabile şi 
economice. 

77. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Capitol 8301/Grupa 40/ 
Titlul IV 
Subvenţii/ Articol 15 Sprijinirea 
producătorilor agricoli 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru Sprijinirea 
producătorilor agricoli cu 188.936 
mii lei 
 
Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Agricultura a adus creştere 
economică în anul 2011. 
În condiţiile în care se 
preconizează că va fi un an cu 
secetă excesivă, se impune 
sprijinirea acestui domeniu care 
a determinat creşterea 
economică, prin subvenţionarea 
producătorilor agricoli cel puţin 
la nivelul anului 2011. 
 
Sursa de finanţare : Fondul derezervă 
bugetară la 
dispoziţia Guvernului pe anul 2013. 

 

78. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare 
Capitol 8310/ 
Grupa 20/ 
Titlul II 
BUNURI ŞI SERVICII/ Articol 01 
Bunuri şi Servicii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru Agenţia Naţională 
de Îmbunătăţiri Funciare la capitolul 
- Bunuri şi 
Servicii cu 300.000 mii lei 
 
Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Agricultura a adus creştere economică 
în anul 2011. 
În condiţiile în care se 
preconizează că va fi un an cu 
secetă excesivă, se impune 
sprijinirea acestui domeniu care 
a determinat creşterea 
economică, prin subvenţionarea 
producătorilor agricoli cel puţin 
la nivelul anului 2011. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 
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79. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, Anexa 
3/22/02 Capitolul 83.01 
Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare, Titlul 56 
Proiecte cu finanţare externă 
nerambursabilă postaderare, Art. 
56.04 Programe FADR, cu suma de 
1.900.000 mii lei. 
Asigurarea sumelor necesare 
cofinanţării proiectelor europene cel 
puţin la nivelul anului 2011 
reprezintă condiţia sine qua non 
pentru 
creşterea ratei de absorbţie a 
fondurilor europene cu impact 
pozitiv asupra veniturilor bugetare 
de 0,5% din PIB (2,9 mld lei) 
 
Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Necesitatea asigurării 
cofinanţării proiectelor, cel puţin 
la nivelul anului 2011, pentru 
creşterea ratei de absorbţie a 
fondurilor comunitare. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 
 

 

80. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale - 
Grupa/Titlul 56, art.04, program 
FEADR 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6364 mii lei pentru 
construirea şi/sau modernizarea 
infrastructurii agricole: drumurile 
de acces şi drumurile agricole de 
exploataţie, lucrările de corectare 
a torenţilor, situate în fondul 
funciar agricol(Măsura 125).  
 
Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Adaptarea infrastructurii agricole 
şi forestiere la noile structuri 
de proprietate apărute ca 
urmare 
a procesului de restituire a 
proprietăţilor în vederea creşterii 
competitivităţii sectorului agricol 
şi forestier. Această investiţie va 
contribui totodată şi la dezvoltarea 
turismului în zonă. 
Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
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Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

81. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Capitolul 5001 
Cheltuieli – Buget de stat 

+ 2.000.000 mii lei 
 
Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Motivare: Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
subvenţie fonduri interne şi 
pentru fermele de subzistenţă. 
Majoritatea fermierilor sunt 
angrenaţi în diferite proiecte 
care au la bază bugetul de 
venituri şi cheltuieli ce conţine 
plata pe suprafaţă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice pe anul 2013. 

 

82. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Capitolul 5001 
Titlul II Bunuri şi servicii 
Art. 8 Susţinerea Resurselor 
genetice animale (fond genetic) 

+ 2.250 mii lei 
 
Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Se are în vedere scumpirea 
serviciilor cu cca. 20%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice pe anul 2013. 

 

83. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Titlul IV 
Articolul 15 Sprijinirea 
producătorilor agricoli 

• 1.987.750 mii lei – din 
care: 
+ 120.000 mii lei 
Subvenţie la motorină 
+ 200.000 mii lei 
Subvenţie pentru bunăstarea 
păsărilor 
+ 250.000 mii lei 
Subvenţie pentru bunăstarea 
porcilor 
+ 50.000 mii lei 
Asigurarea producţiei agricole 

Din cauza creşterii abrupte a 
preţurilor cu 18 – 20%. 
Pentru ca plata directă unică pe 
suprafaţă să fie cea promisă de 
Guvern, pentru 2012 – 173 
euro/ha. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice pe anul 2013. 
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+ 1.367.750 mii lei 
Plăţi naţionale complementare 
directe pe suprafaţă. 
 

Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

84. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Capitolul 8601 
Cercetare şi dezvoltare în 
domeniul economic 

+ 10.000 mii lei 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Pentru sumele cuprinse în Titlul 
VII „Alte Transferuri” destinate 
finanţării planului sectorial de 
cerectare dezvoltare pe anii 
2010 – 2014 al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice pe anul 2013. 

 

85. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
Cap. 5001 
Grupa/Titlul Cheltuieli curente 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 1.000.000 
mii lei, pentru următorul obiectiv: 
acoperirea sprijinului financiar 
aprobat de Comisia Europeană 
(PNDC, scheme de ajutor pentru 
bunăstarea animalelor, subvenţia 
la motorină) şi acoperirea 
cofinanţării pentru proiectele 
aprobate din PNDR şi pentru care 
s-au emis decizii de finanţare. 
 

Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se constata o scadere cu 21% 
fata de bugetul din anul 2011. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 
 

 

86. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Cap. 5001 

Cheltuieli – bugetul de stat 
+ 2.000.000 
 

Autor: Grupurile parlamentare ale 

Suma este necesară derulării 
acţiunilor în cadrul programului 
PNDR şi reaşezării acţiunilor 
prevăzute în angajamentele 
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PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

asumate prin legislaţia UE 
 

Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 

87. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Cap.8301/Titlul 56/articolul 04 

Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile postaderare/ 
Programe din FEADR 
+ 1.000.000 
 

Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

În vederea derulării acţiunilor din 
cadrul PNDR 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 
 
 

 

88. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Cap. 8301/Titlul 56/articolul 05 

Agricultură, silvicultură,piscicultură 
şi vânătoare 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile postaderare/ 
Programe din FEP 
+ 100.000 
 

Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Pentru realizarea acţiunilor 
prevăzute prin POP 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 
 

 

89. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Cap. 8301/Titlul 40/articolul 15 

Subvenţii 
Sprijinirea producătorilor agricoli 
+ 500.000 
 

Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Sprijinirea producătorilor ca 
urmare a creşterii imputurilor şi 
în vederea depozitării producţiei 
 

Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 

 

90. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Cap. 8301/paragraf 02 

Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, 
desecări şi combaterea eroziunii 
solului 
+200.000 
 

Autor: Grupurile parlamentare ale 

Activarea sistemelor de irigaţii, 
creşterea suprafeţelor irigate şi 
alte acţiuni de îmbunătăţiri 
funciare 
Sursa de finanţare: Fondul de 
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PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 

91. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Cap. 8301/paragraf 03 

Protecţia plantelor şi carantină 
fitosanitară 
+50.000 
 

Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Realizarea acţiunilor de 
protecţie şi carantină şi 
carantină fitosanitară de interes 
public 
 

Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 

 

92. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Cap. 8301/paragraf 05 

Reproducţia şi selecţia animalelor 
+ 50.000 
 
Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

În realizarea producţiilor, în 
condiţii de eficienţă economică 
selecţia animalelor este un 
factor determinant 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 

 

93. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Cap.8601/Subcap.02 

Cercetare şi dezvoltare în domeniul 
economic/cercetare şi 
dezvolatre în domeniul 
agriculturii, silviculturii, 
pisciculturii şi vânătorii 
+100.000 
 

Autor: Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Potrivit legislaţiei în vigoare ASAS şi 
institutele şi unităţile de 
cercetare-dezvolatre sunt 
subordonate MADR, fondurile 
fiind necesare acţiunilor de CD. 
 

Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 
 

 

94. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
cap. 8301, 
grupa 40,  
Titlul IV – Subvenţii,  
art. 15 
 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Suplimentarea bugetului alocat 
MADR pe anul 2013 cu suma de 
700.000 mii lei. 
 

Autori: 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sprijinirea producătorilor agricoli. 
Stimularea producţiei interne de 
produse agricole. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
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