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

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

 
 
 
Nr.XXIII/16/11.02.2019         Nr.XXXIII/13/11.02.2019                 Nr.4C-5/29/11.02.2019 
     
 
 
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 2019 

 
 

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 2019, transmis cu adresa nr.L 
88/2019, respectiv adresa nr.PL.x. 26 din 9 februarie 2019.  

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  11.02.2019. 

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  23, voturi contra 9, abţineri 0 ),  să  avizeze favorabil  
proiectul de lege. 

Amendamentele admise şi respinse sunt cuprinse în Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la aviz. 
 
 
 
  
           PREŞEDINTE,  PREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE, 
 
                    Doina SILISTRU                      Costel ŞOPTICĂ                   Alexandru STĂNESCU 
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                                                                                      ANEXA nr.1  
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018 – 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 3/22/02  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Capitolul 80.01 ”Acţiuni 
generale economice, comerciale şi de 
muncă”, Titlul 55 ”Alte Transferuri”, 
Articol 01 ”Transferuri interne”, 
Alineat 05 ”Programul de realizare a 
sistemului naţional antigrindină” 

Se propune suplimentarea cu 21.569 
mii lei a creditelor de angajament si 
cu 19.073 mii lei a creditelor 
bugetare prevăzute în Anexa 3/22/02 
la bugetul Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Capitolul 80.01 
”Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă”,  Titlul 55 
”Alte transferuri”, Articol 01 
”Transferuri interne”, Alineatul 05 
”Programul de realizare a sistemului 
naţional antigrindină”. 
Corespunzător se modifică şi 
celelate anexe la bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pe anul 2019 
 
 
Autori: Grupurile PSD din Comisii 

In anul 2019 , conform programului de 
guvernare este necesara punerea in 
functiune a unui numar de 65 puncte 
de lansare, prevederea actuala 
asigurand resursele pentru 39 astfel de 
puncte. De asemenea cheltuielile 
corespunzatoare intretinerii si operarii 
punctelor de lanasare puse in 
functiune in anul 2018 dar si a celor 
care vor fi operationale in anul 2019 
necesita asigurarea unor resurse 
financiare corespunzatoare. 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea 
sumelor prevazute in Anexa 3/22/02 la 
bugetul  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, de la Capitolul 
83.01 Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 51 
”Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice”, 
art.51.01.01”Transferuri catre institutii 
publice” prin diminuarea 
corespunzatoare a cheltuielilor totale 
si a veniturilor totale din anexa 
3/22/15”Sinteza bugetelor centralizate 
ale institutiilor finantate partial din 
venituri proprii” precum si a 
subcapitolului 43.10.09”Subventii 
pentru institutii publice” si a titlui 
40”Subventii”, indicatori cuprinsi in 
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capitolul 83.10”Agricultura, 
Silvicultura , Piscicultura si 
Vanatoare” cheltuieli ale institutiilor 
publice finantate partial din venituri 
proprii. 

2. Anexa 3/22/02, Anexa3/22/29, 
Anexa3/22/28 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Capitolul 83.01 Agricultura, 
Silvicultura, piscicultura si 
Vanatoare”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, Articolul 71.01 „Active 
fixe”, alineatele 71.01.01”Costructii”,  
71.01.02”Masini echipamente 
mijloace de transport”,  71.01.30”Alte 
active fixe, Fisa obiectivului de 
investitii 2.b”Dotari independente”, 
5.e „Alte cheltuieli asimilate 
investitiilor”, 203.A „Alimentare cu 
apa, gaze, utilitati”- „Obiective de 
investitii in continuare” 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 14.571 mii lei a creditelor de 
angajament si a creditelor bugetare 
prevăzute în Anexa 3/22/02 la 
bugetul Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Capitolul 83.01 
”Agricultura, silvicultura, 
piscicultura si vanatoare ”,  Titlul 71 
”Active nefinanciare”, Articol 
71.01”Active fixe”, alineatele 
71.01.01”Constructii”, 
71.01.02”Masini echipamente, 
mijloace de transport”,  
71.01.030”Alte active fixe” si 
modificarea corespunzatoare a 
anexelor 3/22/28 si 3/22/29 la 
bugetul Ministerului agriculturii si 
dezvoltarii rurale precum si a fiselor 
obiectivelor de investitii2.b”Dotari 
independente”, 5.e „Alte cheltuieli 
asimilate investitiilor”, 203.A 
„Alimentare cu apa, gaze, utilitati”- 
„Obiective de investitii in 
continuare” si a celorlalte anexe 
anexe la bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe 
anul 2019. 
 
Autori: Grupurile PSD din Comisii 
 

Motivaţia amendamentului: 
Suplimentarea cu suma de 14.571 mii 
lei a prevederilor bugetare ale 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale la tilul „Active nefinanciare” 
asigura resursele financiare necesare 
retehnologizarii software si hardware 
a sistemului informatic integrat 
gestionat de catre APIA. 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea 
sumelor prevazute in Anexa 3/22/02 la 
bugetul  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, de la Capitolul 
83.01 Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 51 
”Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice”, 
art.51.01.01”Transferuri catre institutii 
publice” prin diminuarea 
corespunzatoare a cheltuielilor totale 
si a veniturilor totale din anexa 
3/22/15”Sinteza bugetelor centralizate 
ale institutiilor finantate partial din 
venituri proprii” precum si a 
subcapitolului 43.10.09”Subventii 
pentru institutii publice” si a titlui 
40”Subventii”, indicatori cuprinsi in 
capitolul 83.10”Agricultura, 
Silvicultura, Piscicultura si 
Vanatoare” cheltuieli ale institutiilor 
publice finantate partial din venituri 
proprii. 
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                                                                                                                                                                                                                          ANEXA nr.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018 – 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 şi  
Dezvoltării Rurale cu suma de 
250.000 mii lei – credite de 
angajament. 
Suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale cu suma de 
250.000 mii lei – credite 
bugetare. 
 
Autor:  
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia 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:  
Diminuarea creditelor de angajament 
şi bugetare în anul 2019 cu suma de 
250.000 mii lei de la Anexa nr. 

 



 5 

3/65/01, Capitolul 5001 “Cheltuieli  - 
Buget de stat", Grupa 30, Titlul III  
"Dobânzi”. 

2. 

 Anexa 3/22 

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 2019 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării 
lucrării.  
 
Autor:                        
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 
 

Motivaţia amendamentului:  
Numărul mare de crescători de 
animale din zonă reclamă investiţii în 
dezvoltarea infrastructurii materiale 
care deserveşte această activitate 
agricolă. 
 
Sursa de finanţare: 
Din redistribuirea resurselor bugetare 
ale Ministerului Agriculturii. 

 

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 

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. 
 

 

4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa nr.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  

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 
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5. Anexa 3/22  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/22 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu 
suma de 2.000 mii lei pentru 
realizarea lucrărilor de consolidare, 
reabilitare şi modernizare a sediilor 
centrelor locale şi judeţene APIA. 
 
 Autori:  
Gheorghe Tinel - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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 

 

6. MADR - se creditează 83015606 
Programe din Fondul European de 
Garantare Agricola (FEGA) - 464 
Măsura de piaţa privind programul 
apicol conform Regulamentului CE nr. 
1234/2007 - Regulamentul unic OCP 

Propunem alocarea 500 mii lei sau 
în baza necesităţilor deja calculate, 
pentru sprijinirea activităţii 
producătorilor apicultori din 
România prin măsuri concrete 
precum : 
- finanţarea Programului 

Naţional Apicol (PNA); 
- Protejarea rasei autohtone 

(Apis mellifera carpatica); 
- Combaterea contaminării 

cerii; 
- Stoparea comercializării 

mierii neconforme, falsificate sau 
fără origine corect declarată, dar 
prezentată ca producţie naturală şi 
autohtonă; 

- Opţiunea sprijinului financiar 
pentru polenizare, după modelul 
practicat în alte ţări.  

 
Autor: Deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Uniunea Salvați România 

Motivația amendamentului: 
Apicultura trebuie să devină printre 
domeniile prioritare pe agenda 
oricărui program al Guvernului şi 
Parlamentului în ceea ce priveşte 
sănătatea populaţiei, ştiut fiind faptul 
că mierea naturală este unul din 
alimentele cu proprietati incontestabile 
pentru menţinerea sănătăţii 
(incomparabil mai bun decât zahărul 
sau alţi îndulcitori). În România se 
consumă de 3-4 ori mai puţină miere 
decât în ţările occidentale, în condiţiile 
în care ţara noastră se află pe locul 4 
în UE (şi pe locul 14 mondial) la 
producţia şi exportul de miere. Este 
aşadar necesar ca autorităţile 
competente să încurajeze consumul de 
miere naturală în rândul populaţiei. Ca 
atare, Ministerul Agriculturii, alături 
de Ministerul Sănătăţii şi de 
Ministerul Educaţiei in plus fata de 
masurile precizate in amendamentul 
formulat ar putea demara campanii de 
informare în şcoli şi spitale cu privire 
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la beneficiile consumului de miere şi 
mai ales a celei 100% naturale în 
raport cu cea neconformă sau 
contrafăcută. 
Autorităţile ar trebui să ia mai multe 
măsuri pentru a proteja rasa autohtonă 
de albine şi pentru a-i sprijini pe 
apicultori, în vederea întăririi poziţiei 
României pe piaţa europeană şi 
mondială a mierii naturale. În plus față 
de cele menționate Ministerul 
Agriculturii şi Ministerul Educaţiei ar 
putea demara programe de calificare 
profesională a tinerilor pasionaţi de 
apicultură. 
 
Sursa de finanțare:  
250 mii lei - Secretariatul General al 
Guvernului - Capitol Autoritati 
publice si actiuni externe - gROwth - 
Contul individual de economii Junior 
Centenar 
250 mii lei ACADEMIA ROMÂNĂ, 
Capitol bugetar 53.01 - Cecetare 
fundamentala si cercetare dezvoltare - 
Program 2. Dezvoltarea sistemului 
economic, social si juridic al 
Romaniei, consolidarea pozitiei si 
rolului Romaniei în Uniunea 
Europeana, precum si dezvoltarea 
societatii informationale - societatea 
cunoasterii 
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