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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/297/11.12.2015                                           Nr.4c-4/664/11.12.2015 
     
 
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 2016 

 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor 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 2016, transmis cu adresa nr. L661/2015, respectiv adresa nr.PL.x. 876 din 10 decembrie 
2015.  

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  
11.12.2015. 

La dezbateri a participat domnul Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

  În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentelor depuse, membrii Comisiilor 
au hotărât, în unanimitate să  avizeze favorabil  proiectul de lege. 

Amendamentele admise sunt cuprinse în Anexa la aviz. 
 
 
 
 
  
           PREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE, 
 
                 Gheorghe SAGHIAN                                         Dr. ec. Nini SĂPUNARU 
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                                                                                                                                                                                                                          ANEXA 2 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016 – 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.29 – Bugetul de stat pe anul 2016 

 

   
Se elimină 
 
 
Comisia pentru agricultură din Senat 

Dispoziţiile articolului ar împiedica 
finanţarea cercetării în domeniul 
agricol şi de dezvoltare rurală şi 
punerea în practică a strategiilor 
MADR în domeniu. 
Activitatea de cercetare - dezvoltare se 
desfăşoară în toate unităţile şi 
instituţiile de cercetare – dezvoltare de 
drept public şi utilitate publică aflate 
în subordinea ASAS . 
Datorită litigiilor referitoare la 
proprietatea funciară, aflate în diferite 
stadii pe rolul instanţelor 
judecătoreşti, nu toate unităţile de 
cercetare – dezvoltare din domeniul 
agricol s-au putut reorganiza conform 
art.28 din Legea 45/2009. 

 

2. Legea Bugetului de Stat pe anul 2016, 
Anexa nr. 3/22//02, capitol 5001, 
paragraf A, grupa 51, articol 01, 
alineat 01 

Majorarea bugetului Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
pentru anul 2016 cu suma de 
508.000 mii lei pentru 
implementarea Strategiei sectorului 
de irigaţii, în conformitate cu art. III, 
alin 1, din Legea Nr.269/2015. 
Autor: deputat Constantin Daniel 
– Grup Parlamentar ALDE 

Suma este necesară pentru reabilitarea 
sistemului de irigaţii şi reprezintă 
diferenţa dintre suma alocată şi suma 
prevăzută în mod expres în art. III, 
alin 1, din Legea nr.269/2015. Sursele 
de finanţare sunt: fondul de rezervă la 
dispoziţia Primului Ministru, precum 
şi o mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor. 
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3. Ministerul Agriculturii  
Anexa 3/22/02/8301/03/02 
Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări 
și combaterea eroziunii solului 
 

Se alocă credit angajament  în suma 
de 8.100 mii lei, din care credit 
bugetar 4.000 mii lei pentru 
reabilitarea infrastructurii principale 
de irigații SPA Liești, judeţul Galați, 
sumele se vor încadra în bugetul 
MADR cu această destinaţie. 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL George SCARLAT 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor  
Senator PSD Gheorghe Saghian  

Ținând cont de faptul că județul Galați 
a fost grav afectat de fenomenul de 
secetă extremă, obiectivul reabilitării 
SPA Liești, ce se află în administrarea 
ANIF, dă șansa fermierilor de a 
reabilita infrastructura secondară prin 
fonduri europene pentru OUAI  
Fundeni Plot 59, OUAI Liești Plot 60, 
OUAI Ivești 61”, cele trei organizații 
deservind aproximativ 7000 ha., deci 
are impact social şi economic major 
pentru fermieri. 
Sursa de finanţare: Bugetul MADR, 
prin redistribuire. 
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