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SENATUL ROMÂNIEI 
Comisia pentru agricultură,  
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală 

SENATUL ROMÂNIEI 
Comisia pentru ape, păduri, 
pescuit şi fond cinegetic 

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

 
 
 
Nr.XXIII/440/21.12.2021        Nr.XXXIII/128/21.12.2021             Nr.4C-5/882/21.12.2021 
     
 
 
 
 
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 2022 

 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală, 
Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic ale 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 2022, transmis cu adresa            
nr.L566/2021, respectiv adresa nr.PL.x 611 din 20 decembrie 2021.  

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  21.12.2021. 

La dezbateri a participat domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu, 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 34, voturi contra 5, abţineri 2),  să  avizeze favorabil  
proiectul de lege. 

Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa la aviz. 
 
 
 
  
             PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,                             PREŞEDINTE, 
 
          George SCARLAT                    Liviu-Lucian MAZILU                 Florin-Ionuț BARBU 
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                                                                                                                                                                                                 ANEXA  
AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 – Anexa 3/22 
 
 

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 nr. 3/22/01, Capitol 8301 

“Agricultură, silvicultură, piscicultură 
şi vânătoare”, Grupa 40, Titlul IV 
“Subvenţii” 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale cu suma de 
250.000 mii lei credite bugetare. 
 
Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Motivația amendamentului: 
Suma este destinată producătorilor 
agricoli – fermele mici – în vederea 
subvenţionării achiziţiei de maşini şi 
echipamente agricole de mici 
dimensiuni. 
Promovarea sectorului agricol trebuie 
să reprezinte o prioritate de dezvoltare 
a economiei ţării. 
Modernizarea în producţia agricolă 
impune extinderea şi diversificarea 
mecanizării lucrărilor agricole, 
deoarece asigură creşterea 
productivităţii muncii, realizarea 
lucrărilor de bună calitate şi la 
termene optime, ceea ce duce la 
creşterea recoltei şi scăderea costurilor 
în timp.  
În acest sens, fermierii mici au nevoie 
de cât mai mult suport nu numai din 
partea Uniunii Europene ci şi a 
statului pentru achiziţionarea de 
maşini şi echipamente agricole de mici 
dimensiuni, eficienţa acestora fiind 
criteriul principal în procesul de 
elaborare al planului de afaceri. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin alocarea financiară din cadrul 
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Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2021-2024. 

2.  Anexa 3/22  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale  

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/22 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale cu suma de 
20.000 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de consolidare, reabilitare 
şi modernizare a sediilor centrelor 
locale şi judeţene APIA. 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Motivația amendamentului: 
Suma este necesară pentru reabilitarea 
şi modernizarea unui număr mai mare 
de centre decât cele la care lucrările 
sunt în continuare, dată fiind starea 
avansată de degradare a imobilelor în 
care îşi desfăşoară activitatea în 
teritoriu angajaţii APIA. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor prevăzute 
la Anexa nr.3/22  Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ 
Capitol 8301 Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare / Articol 01/ 
Alineat 20 BUNURI SI SERVICII. 

 

3.  Anexa nr. 3 / 22 / 29 Ministerul 
agriculturii si dezvoltarii rurale – 8301 
- AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, PISCICULTURA 
SI VANATOARE – Îmbunătățiri 
funciare, irigații, desecări și 
combaterea eroziunii solului 

Se propune alocarea a 2.000 mii lei 
pentru finanțarea Studiului de 
fezabilitate la obiectivul de 
investitii „Canal Dunăre-Jiu-Olt-
Argeș”. 
 
Autori:  
Nicolae GIUGEA- Deputat  
Ion IORDACHE - Senator 
    

Motivare: Având în vedere 
necesitatea stringentă a dezvoltării 
sistemului național de irigații, 
exigențele Comisiei Europene privind 
modalitățile eficiente energetic pentru 
asigurarea apei pentru irigații pentru 
culturile agricole, procesul puternic de 
deșertificare din Sudul Olteniei, se 
propune realizarea obiectivului de 
investiții „Canal Dunăre-Jiu-Olt-
Argeș”. Canalul ar asigura irigarea 
gravitațională, consumurile energetice 
ar fi minime, iar randamentele 
maxime pentru că ar asigura 
exploatarea agricolă a terenurile 
cuprinse într-o arie vastă, din 
Mehedinţi şi până în Argeş. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Capitolul 8301 AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, PISCICULTURA 
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SI VANATOARE 830151 TITLUL 
VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 83015101 Transferuri 
curente 

4.  Anexa nr. 3 / 22 / 29 Ministerul 
agriculturii si dezvoltarii rurale –COD 
OBIECTIV 1213   

Se propune alocarea a 1.500.000 mii 
lei pentru Reabilitarea 
infrastructurii principale de 
irigatii – A - COD OBIECTIV 
1213 
 
Autori:  
Nicolae GIUGEA- Deputat  
Ion IORDACHE - Senator 
    

Având în vedere necesitatea stringentă 
a reabilitării sistemului național de 
irigații și faptul că în anul 2022 s-au 
prevăzut credite bugetare modice, de 
numai 189.133 mii lei, în condițiile în 
care necesarul de finanțare este de 
peste 1,5 miliarde lei propunem ca 
pentru ca urgență națională finanțarea 
programului de reabilitare a 
infrastructurii de irigații în anul 2022. 
Fondurile sunt disponibile în cadrul 
programelor operaționale aferente 
exercițiului financiar 2014-2020. 
 
Sursa de finanţare: Suplimentarea 
sumelor prevăzute la Capitolul 8301 
AGRICULTURA, SILVICULTURA, 
PISCICULTURA SI VANATOARE 
830151 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
83015101 Transferuri curente cu suma 
de 1.200.000 mii lei prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020 

 

5.  Anexa 3/22/02a Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanțarea liceelor tehnologice 
cu profil preponderent agricol pe anul 
2022 
 

Se suplimentează bugetul pentru 
finanțarea liceelor tehnologice cu 
profil preponderent agricol pe anul 
2022 cu suma de 30.000 mii lei. 

 
 

În ultimii ani constatăm o creștere a 
afacerilor/fermelor agricole, o 
profesionalizare și tehnologizare a lor. 
Acest fapt impune ca pe piața muncii 
să existe o forță de muncă bine 
pregătită și care să poată face față 
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

Deputat Alin Prunean - USR evoluțiilor în domeniu. Cu toate 
acestea putem constata un declin 
vizibil, de la an la an, a ceea ce 
învățământul liceal/profesional 
agricol.  

 
Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 
Sursa 1: Administrația Prezidențială - 
Anexa nr. 3 / 01 / 0 
Sursa 2: Bugetul Academiei 
Oamenilor de Știință din Romania - 
Anexa nr. 3 / 56 / 0   

 


