
 
SENATUL ROMÂNIEI    CAMERA DEPUTAŢILOR  
 

Comisia pentru agricultură,        Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  şi dezvoltare rurală        silvicultură, industrie alimentară 
a Senatului României          şi servicii specifice a Camerei  
                                                                              Deputaţilor 

 
Nr.XXIII/391/16.12.2010                                           Nr.24/865/16.12.2010 
     
 

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 2011 

 
 

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi 
silvicultură 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 2011, transmis cu adresa      
nr.PL.x.837 din 13 decembrie 2010, respectiv L794/15.12.2010.  

În urma dezbaterilor din şedinţa comună care a avut loc în ziua de 16.12.2010  
membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil proiectul 
de lege.  

În urma dezbaterilor generale, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Finanţelor Publice, a ministrului agriculturii Valeriu Tabără şi a preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, s-a 
repartizat Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale alocaţii în 
proporţie de 2,12% din PIB iar Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor 495.796, cheltuieli de la bugetul de stat. 

În cadrul dezbaterilor au mai fost făcute amendamente din partea membrilor 
celor două comisii. Amendamentele admise şi respinse sunt cuprinse în anexa nr.1, 
respectiv anexa nr.2.  
 
  
        PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE, 
 
     Dr. ing. Petre DAEA                                        Dr. ing. Stelian FUIA 
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                                          ANEXA 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale pe anul 2011 şi al Autorităţii Naţionale Sanitar 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
  

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivare amendamentului/ 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii  

0 1 2 3 4 
1.  1.  Anexa nr.3/22/29 

Pg.66 
Cod obiectiv 855 
Obiectiv: „Reabilitarea canalului CA1 
din amenajarea Pietroiu - Ştefan cel 
Mare, Etapa I” 
 
2011 – 2.000 mii lei  
2012 – 5.008 mii lei 
 
 
 
2.   Anexa 3/22/29 
Cod obiectiv 201 
Obiectivul:  „Reabilitarea amenajării 
CARASU-NICOLAE BĂLCESCU, 
desecare Mircea Vodă, judeţul 
Constanţa ” 
 
2011 – 4.000 mii lei  
2012 – 2.572 mii lei 
 
 
 
3.  Anexa 23/22/29 

Propuneri:  2011 – 3.500 mii lei  
Propuneri:  2012 – 3.508 mii lei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propune suplimentarea sumei: 
2011-  6.000 mii lei  
2012 –   572 mii lei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propune suplimentarea sumei în 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
eliminării situaţiei grave în care se 
află canalul.  
 
Sursa de finanţare: 

Redistribuire din obiectiv 842 
(pg.62) – Anexa 3/22/29  
 

 
 

Motivare:  
Se solicită pentru a finaliza 
obiectivul în 2011. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 
 
 
 
Motivare:  
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Cod obiectiv 202  
Obiectivul: „Reabilitarea şi 
modernizarea incintei desecare Ostrov-
Peceneaga, incinta Ostrov, judeţul 
Tulcea” 
2011 – 1.605 mii lei 
 
4.  La Anexa 3/22/29 
Se propune introducerea unui nou 
obiectiv: „Închiderea breşei la digul de 
apărare Ciobanu – Gârliciu”  
 
 
 
 
 
 
5. Anexa nr. 3/22/29 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Anexa nr. 3/22/29  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 

2011 la 2.000 mii lei  
 
 
 
 
 
 
2011 - 5.000 mii lei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propune introducerea unei poziţii  
noi prin realocarea în cadrul 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale Anexa nr. 
3/22/29 a sumei de: 
2011 –2.000 mii lei  
2012 – 5.000 mii lei  
2013 - 10.000 mii lei  
pentru desecare Ier-Arad frontieră – 
modernizare canal Mureşel, judeţul 
Arad  
 
 
 
 
Se propune introducerea unei poziţii  
noi prin realocarea în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale Anexa 

Pentru a putea finaliza investiţia. 
 

 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 
 
Motivare:  
Pentru a închide breşa la digul de 
apărare. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 

 
Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
pentru investiţia canalului de legătură 
cu Ungaria şi irigarea unor zone de 
10.000 ha (5370 fermieri).  
 
Sursa de finanţare: 

Realocarea din proiecte de 
investiţii ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
din Anexa nr. 3/22/29 
 

 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
pentru investiţia sub sistemul SP2 
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7. Anexa nr.3/22/29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Anexa nr. 3/22/29  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

nr.3/22/29 a sumei de: 
2011 – 3.000 mii lei  
2012 – 7.738 mii lei  
utilizaţi  pentru reabilitarea şi  
modernizarea sistemului de irigaţii 
Sarichioi, etapa I, judeţul Tulcea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propune introducerea unei poziţii  
noi „Consolidare supratraversare 
râu Buzău, cu conductă Dn 2400, 
amenajarea AHC Câmpia Buzăului, 
judeţul Buzău”:   
   - Suma necesară de 4.031 mii lei 
pentru anul 2011 şi 3.800 mii lei 
pentru anul 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propune introducerea unei poziţii  
noi Anexa nr.3/22/29 cu obiectivul 
„AHC Ialomiţa-Călmăţui, judeţul 

Sarichioi pentru o suprafaţă de 3595 
ha, zona legumocilă importantă a 
judeţului Tulcea.  
 
Sursa de finanţare: 

Realocarea din proiecte de 
investiţii ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
din Anexa nr. 3/22/29. 

 
Menţiune: OUAI Sabangia 2350 ha 
şi OUAI Sarichioi 1245 ha au 
contracte cu ANIF Dobrogea 
 
 

Motivare:  
 Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
conform cu motivaţia care a stat la 
baza Avizului CTE. 
Menţionez că există licitaţie şi 
contract încheiat (refacerea pilelor P6 
şi P7 care au fost distruse în urma 
precipitaţiilor cauzate în anul 2004 şi 
înlocuirea conductei Dn 2400 cu 
două fire conducte Dn 1200). 
 
Sursa de finanţare:  

Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 
 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitare, 
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9. Anexa nr.3/22/29 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Anexa nr. 3/22/29  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ialomiţa” cu suma de: 
2011 – 3.000 mii lei  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propune introducerea unei poziţii 
noi „Combaterea eroziunii solului 
în BH Barcău Superior, mal drept, 
SBH Valea Fizeşului, judeţul 
Sălaj”, prin realocarea în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale Anexa 3/22/29  a 
sumei de: 
2011 – 40 mii lei   
 
 
 
Se propune introducerea unei poziţii 
noi „Reabilitarea lucrărilor de 
combaterea eroziunii solului în BH 
Dobrotfor, judeţul Bacău” prin 
realocarea în cadrul Ministerului  
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Anexa nr.3/22/29 a sumei de: 
2011 – 1000 mii lei  
 
 
 
 
 
 

pentru irigaţii aprox.80.000 ha 
terenuri agricole. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 
 

 
 

Motivare:  
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru combaterea 
eroziunii solului şi eliminarea 
excesului de umiditate. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 
 
 

Motivare:  
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru combaterea 
eroziunii solului şi eliminarea 
excesului de umiditate. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
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11. Anexa nr. 3/22/29  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  Anexa nr. 3/22/29  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii 
noi „Combaterea eroziunii solului şi 
eliminarea excesului de umiditate 
Dudeştiul Superior” prin realocarea 
în cadrul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale Anexa 
nr.3/22/29 a sumei de: 
2011 – 50 mii lei  
 
 
 
 
 
Se propune introducerea unei poziţii 
noi „Desecare-drenaj Şieu-
Magheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud” 
prin realocarea în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale Anexa 
nr.3/22/29 a sumei de: 
2011 – 50 mii lei 
 
 
Autori: 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
 
 

Motivare:  
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru combaterea 
eroziunii solului şi eliminarea 
excesului de umiditate. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 
 

 
 
Motivare:  
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru desecare şi 
drenaj. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
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Grupul parlamentar PD-L 
 

2.  Anexa nr. 3/22/29 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale  

Se propune introducerea unei poziţii  
noi „Completarea lucrărilor de CES 
în BH Crasna Amonte Varsolt, 
subbazin Valea Seredeanca, judeţul 
sălaj”  Anexa nr. 3/22/29 a sumei 
de: 
2011 – 2.697 mii lei  
 
 
 
 

Autori: 
Deputat Kelemen Atilla 
Deputat Beres Vasile  
Senator Fekete Szabo 
 
Grupul parlamentar  UDMR 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
completarea lucrărilor de combaterea 
eroziunii solului. 

 
 
 
 
Sursa de finanţare: 

Prin redistribuire. 

 

3.  Anexa nr. 3/22/29  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale  

Se propune introducerea unei poziţii  
noi „Reabilitarea acumulării 
Moacsa-Pădureni, judeţul Covasna  
Anexa nr.3/22/29 a sumei de: 
2011 – 873 mii lei  
  
 
 

Autori: 
Deputat Kelemen Atilla 
Deputat Beres Vasile  
Senator Fekete Szabo 
 
Grupul parlamentar  UDMR 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
abilitarea acumulării. .  

 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire. 
 

 

4.  Anexa nr.3/22/29 
 
 

Se propune introducerea unei poziţii  
noi „Consolidare Baraj Szekje, 
judeţul Harhita” Anexa nr.3/22/29 a 
sumei de:   

Motivare:  
 Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
consolidarea barajului. 

Anexa nr.3/22/29 
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    2011 – 2.203 mii lei  
 
 

Autori: 
Deputat Kelemen Atilla 
Deputat Beres Vasile  
Senator Fekete Szabo 
 
Grupul parlamentar  UDMR 
 

 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire. 

5.  Anexa nr. 3/22/29  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale  

Se propune introducerea unei poziţii  
noi „Intervenţii pentru înlăturarea 
efectelor produse de acţiuni 
accidentale în zona Breţcu Ojdula, 
judeţul Covasna” Anexa nr.3/22/29 
cu suma de: 
2011 – 1.861 mii lei  
 
 

Autori: 
Deputat Kelemen Atilla 
Deputat Beres Vasile  
Senator Fekete Szabo 
 
Grupul parlamentar  UDMR 
 

Motivare:  
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru intervenţii de 
înlăturare a efectelor accidentale în 
zonă. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire. 

 

6.  Anexa nr.3/38/26 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor cu suma de 94.000 mii 
lei pentru programe de combatere şi 
eradicare a rabiei, encefalopatiei 
spongiforme bovine, scrapiei, 
tuberculozei, leucozei şi anemiei 
infecţioase. 
 
 

Autori: 

Motivare: 
Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
pentru cofinanţarea unor programe 
europene în valoare de 15,1 
milioane euro conform deciziilor CE 
712/2010. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
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Deputat PD-L – Avram Marian  
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  

Fondul de rezervă al Guvernului 

7.  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 

Anexa nr.3/22/29 –  

e. alte cheltuieli asimilate investiţiilor  
 

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 4.850 mii lei. 
 
 

Iniţiator: 
Senator Belacurencu Trifon – 

PSD+PC 
 

     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. 
 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.  
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 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 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. 
 În urma analizei în teren a 
stării fizice a staţiei SP Măcin, 
Sucursala Teritorială Dobrogea, 
Unitatea de Administrare Nr. 1 
Tulcea, din cadrul ANIF, a întocmit 
Nota de fundamentare pentru 
susţinerea promovării obiectivului de 
investiţii „Reabilitarea şi 
modernizarea lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare din incinta 
Măcin-Carcaliu-SPD Măcin” judeţul 
Tulcea. 
           Nota de fundamentare a fost 
avizată de Consiliul tehnico-
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economic al Administraţiei Naţionale 
a Îmbunătăţirilor Funciare pe data de 
18.03.2009. Valoarea estimată a 
investiţiei este de 9700 mii lei. 
 
Sursa de finanţare – fondurile 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
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ANEXA 2 
   

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale pe anul 2011 

  

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivare amendamentului/ 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii  

0 1 2 3 4 
1.   Se propune introducerea unui nou 

alineat, respectiv alin.(11) la art.21 
din textul Legii bugetului de stat pe 
anul 2011, cu următorul cuprins:  
  „(11) Se autorizează Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să 
efectueze virări de credite bugetare 
în cursul întregului an, cu avizul 
Ministerului  Finanţelor Publice 
pentru asigurarea sumelor necesare 
finanţării garantării avansului  
acordat beneficiarilor publici ai 
sprijinului de investiţii din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) prevăzut de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2009 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor alocate prin 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală pentru renovarea şi 
dezvoltarea spaţiului rural prin 
creşterea calităţii vieţi şi 
diversificării economiei în zonele 
rurale, cu modificările şi 

Motivare:  
 Scopul principal al modificării îl 
reprezintă necesitatea asigurării 
sumelor pentru asigurarea sumelor 
necesare finanţării garantării 
avansului acordat beneficiarilor 
publici ai sprijinului de investiţii 
finanţat din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
şi a sumelor necesare garantării 
finanţărilor, acordate potrivit legii, de 
către instituţiile finanţatoare 
fermierilor şi  procesatorilor de 
produse agricole pentru finanţarea 
capitalului de lucru. 
Nu implică modificări ale 
cheltuielilor bugetare, neavând 
impact.  
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completările ulterioare, precum şi a 
sumelor necesare garantării 
finanţărilor, acordate potrivit legii, 
de către instituţiile finanţatoare 
fermierilor şi procesatorilor de 
produse agricole pentru finanţarea 
capitolului de lucru prevăzut la 
Capitolul VIII – Măsuri pentru 
facilitarea accesului la finanţarea 
acordată beneficiarilor din sectorul 
agricol şi alimentar din Legea 
nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cheie cu 
Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional, cu 
modificările şi completările 
ulterioare”  
 

Autori: 
Deputat  Independent Tărâţă Culiţă 
Deputat Independent Munteanu 
Ioan  

2.  Anexa nr. 3/22/02 
Cap.5001 
Cheltuieli – buget de stat  
Titlul 15  - Sprijinirea producătorilor 
agricoli 
5667883 mii lei   

+ 2.000.000 mii lei  
 
 
 
 

Autori: 
Deputat Surdu Victor 
Deputat Ghiveciu Marian  
Deputat Mocanu Vasile  
Deputat Antochi Gheorghe 
Deputat Georgescu Filip 
Deputat Dumitru Ion 
 
 

Grupul parlamentar  PSD+PC 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru coplata din  
fonduri interne pentru subvenţiile de 
la UE şi pentru fermele de 
subzistenţă. 

 
 
 

 
Sursa de finanţare: 

Prin redistribuire în cadrul 
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 bugetului consolidat al statului. 
3.  Anexa nr. 3/22/02 

Capitolul 5001, Grupa 01 
Majorarea sumei de la 5.667.883 
mii lei la 8.000.000 lei,  
o creştere de 2.332.117  mii lei  
 
Autori: 
Deputat Independent Munteanu 
Ioan  
Deputat  Independent Tărâţă Culiţă  

Motivare:  
Creşterea producţiei agricole. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Rezerva Guvernului, 2.332.117 mii 
lei 

 

4.  Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale  
Cap. 5001 
Grupa/Titlul Cheltuieli curente 
Propuneri 2011 
5667883 mii lei  

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. 
 
 
Autori: 
Deputat Horj Pavel  
Deputat Motreanu Dan  
Deputat Ţurcanu Florin  
Deputat Plăiaşu Gabriel  
 
 

 Grupul parlamentar PNL 

Motivare:  
  
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 

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

Alocarea sumei de 2.500 mii lei 
Comunei Carta, judeţul Sibiu, 
pentru  finalizarea investiţiei în curs 
pe măsura 3.2.2 FADR „Reţeaua de 
canalizare şi apă potabilă +staţie de 

Motivare:  
Lucrarea este executată aproape în 
totalitate, iar comuna Carta a finanţat 
peste cota sa de participare şi nu mai 
are resurse, iar executantul a sistat 
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epurare şi tratare a apei” 
 
 

Autor: 
Deputat Lup Mircea-Silvestru  
 
 
 
Grupul parlamentar PSD+PC  

lucrările, care încep să se degradeze. 
 
 
 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, prin 
redistribuirea sumelor prevăzute prin 
proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2011.  

6.  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) 
 
 
Autori: 
Deputat Dobre Ciprian Minodor  
 
 

Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL  

Motivare:  
 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.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
  

 

7.  Anexa 3/22/02 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale 
Capitolul 5001 Grupa 56, Titlul VIII – 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile (FEN) 
postaderare 
Art. 04 – Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare Rurală

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizarea drumuri 
de exploatare în comuna Al.I. 
Cuza”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu 
Fenechiu, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
Partidului Naţional Liberal 

 Sumele sunt necesare pentru 
acoperirea cofinanţării acestui nou 
obiectiv de investiţii, realizat prin 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR) măsura 
125 
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8.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, - Programe 
FEADR 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4.200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Dezvoltarea 
infrastructurii agricole în comuna 
Daia Romana, judeţul Alba. 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, deputat PNL Călin Potor, 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu impact 
social 

 

9.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, - Programe 
FEADR 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drum 
agricol Balcaciu, în comuna Jidvei, 
judeţul Alba 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, deputat PNL Călin Potor,  
Grupurile parlamentare reunite  
ale PNL 

Cofinanţare fonduri europene  

10.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, - Programe 
FEADR 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiect integrat privind: 
„Sistem de canalizare şi staţie de 
epurare, comuna Salcia, judeţul 
Mehedinţi. Alimentare cu apă în 
localitatea Salcia judeţul 
Mehedinţi” – fonduri europene 
Măsura 322 – comuna Salcia, jud. 
Mehedinţi  
 
Autori: Viorel Palaşcă 
Deputat: Daniel Chiţoiu 
Deputat: Mihai Donţu 
Deputat: Gheorghe Dragomir 
Deputat: Titi Holban 
Deputat: Eugen Nicolăescu 
Deputat: Ioan Ţintean 

Proiectul se află în derulare având 
termen de finalizare 08.09.2011. 
Suma solicitată ne este de strictă 
necesitate întrucât cheltuielile pentru 
asigurarea unităţilor necesare 
obiectivului, racorduri electrice, 
utilaje şi echipamente fără montaj 
sunt neeligibile. Primăria comunei 
Salcia nu dispune de aceste fonduri, 
lucru care ar duce la nefinalizarea la 
termen a proiectului. 
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Deputat: Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

11.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, - Programe 
FEADR 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.900 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Măsura 322 – 
modernizare drumuri de interes 
local, achiziţie utilaje, întreţinere 
drumuri, centru de asistenţă socială 
de tip After School” – comuna 
Broşteni, judeţul Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
Deputat: Daniel Chiţoiu 
Deputat: Mihai Donţu 
Deputat: Gheorghe Dragomir 
Deputat: Titi Holban 
Deputat: Eugen Nicolăescu 
Deputat: Ioan Ţintean 
Deputat: Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Cofinanţare fonduri europene  

12.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, - Programe 
FEADR 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 980 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Măsura 125.B. 
modernizare drumuri exploataţie” - 
comuna Broşteni, judeţul 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
Deputat: Daniel Chiţoiu 
Deputat: Mihai Donţu 
Deputat: Gheorghe Dragomir 
Deputat: Titi Holban 
Deputat: Eugen Nicolăescu 
Deputat: Ioan Ţintean 

Cofinanţare fonduri europene  
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Deputat: Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

13.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, - Programe 
FEADR 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 11.300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizarea 
comunei Bala proiect aprobat la 
finanţare dar reportat pe Măsura 
322 FEADR” – comuna Bala 
judeţul Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
Deputat: Daniel Chiţoiu 
Deputat: Mihai Donţu 
Deputat: Gheorghe Dragomir 
Deputat: Titi Holban 
Deputat: Eugen Nicolăescu 
Deputat: Ioan Ţintean 
Deputat: Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social major necesar pentru 
dezvoltarea zonei ca staţiune 
balneară de interes local+refacerea 
infrastructurii în comuna Bala 

 

14.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, - Programe 
FEADR 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 51.918 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizarea 
infrastructurii din comuna Balta 
Proiect integrat cu finanţare FADR” 
– comuna Balta, judeţul 
Mehedinţi  
 

Autori: Viorel Palaşcă 
Deputat: Daniel Chiţoiu 
Deputat: Mihai Donţu 
Deputat: Gheorghe Dragomir 
Deputat: Titi Holban 
Deputat: Eugen Nicolăescu 
Deputat: Ioan Ţintean 

Cofinanţare fonduri europene  
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Deputat: Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

15.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR) 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de  400 mii lei 
pentru modernizare drumuri de 
exploatare  in Comuna A.I. Cuza, 
jud. Iaşi. 
 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomnitei,  Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Bani necesari pentru cofinanţare 
FEADR, Măsura 125 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 

 

16.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 

Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare 
  

alin 04-Programe din Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR) 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de  974 mii lei 
pentru modernizare drum de pământ 
prin asfaltare, Comuna Erbiceni, 
jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomnitei,  Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Obiectiv nou de investiţie aflat in 
faza întocmirii studiului de 
fezabilitate. Proiect depus in vederea 
finanţării prin programul FEADR, 
Măsura 125. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 

 

17.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 

Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare   

alin 04-Programe din Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurală 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 741 mii lei pentru 
modernizare drumuri exploataţie 
agricolă, Comuna Mădârjac, jud. 
Iaşi. 
   

Autor: deputat PNL Cristian 
Adomnitei,  Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 

Cofinantare fonduri europene, pe 
măsura 125. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR) 
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(FEADR) Senat 
18.  Anexa 3/22/15 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -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 4605 mii lei pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi a serviciilor de 
bază precum şi valorificarea 
patrimoniului cultural în zona 
Calatele-Mărgău, modernizare 
DC128 Bociu-Ciuleni-Calatele, 
construire Centru de zi pentru 
vârstnici Bociu şi reabilitare şi 
extindere sediu Primăria Mărgău, 
comuna Mărgău. Jud. Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Suma solicitată este necesară pentru 
cofinanţare a proiectului pe măsura 
322 din FEADR  

 

19.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -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 31192 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 şi 
canalizare în satul Răchiţele, prin 
realizarea Centrului Social de zi în 
satul Răchitele, prin promovarea şi 
păstrarea tradiţiilor şi valorilor 
culturale specifice din zonă, 
comuna Mărăgu, jud. Cluj 
 

Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Suma solicitată este necesară pentru 
cofinanţare a proiectului pe măsura 
322 din FEADR 

 

20.  Anexa 3/22/15 Din suma prevăzută se alocă suma Continuare obiectiv de investiţii  
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Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR) 

de 1500 mii lei pentru extindere 
reţea de canalizare localitatea 
Bonţida, jud. Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

proiect cu impact social finanţat pe 
Măsura 322 

21.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -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 80 mii lei pentru canalizare şi 2 
poduri în localitatea Calatele, 
comuna Calatele, jud. Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
proiect cu impact social finanţat pe 
Măsura 322 

 

22.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 

Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -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 100 mii lei pentru reţea apă 
Calata-reţea canalizare Calata-
Valeni şi un drum in Dealul Negru, 
comuna Calatele, jud. Cluj. 
 
 
Autor: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL. 

Continuare obiectiv de investiţii 
proiect cu impact social finanţat pe 
Măsura 322. 

 

23.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 200 mii lei pentru reţea apa 

Continuare obiectiv de investiţii 
proiect cu impact social finanţat pe 
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Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR) 

Finciu-retea canalizare Finciuşi 
reabilitare sistem apa Calatele, 
comuna Calatele, jud. Cluj. 
 
Autor: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL. 
 

Măsura 322. 

24.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -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 100 mii lei pentru cofinantare 
proiect fonduri europene măsura 
125A, comuna Borsa, jud. Cluj. 
 
 
Autor: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL. 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
proiect cu impact social . 

 

25.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -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 4500 mii lei pentru asfaltare uliţă 
si străzi comunale Răscruci, 
comuna Bonţida, jud. Cluj. 
 
 
Autor: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL. 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
proiect cu impact social finanţat pe  
Măsura 322  

 

26.  Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 59 mii lei pentru studiu de 

Achitarea totală a studiului. 
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Grupa/Titlul 56, art. 04 – Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală 

fezabilitate pe măsura 125, com. 
Silivaşu de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Deputat PNL  Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

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

27.  Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Grupa/Titlul 56, art. 04 – Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 60 mii lei pentru studiu de 
fezabilitate pe măsura 125, com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Deputat  PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

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

 

28.  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale  

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
10.000.000 RON pentru derularea 
proiectului câştigat pe măsura 3.2.2. 
privind spaţii de forare, canalizare, 
asfaltare 8 km în interiorul 
comunei, after-school în satul 
Bordeasca Veche şi modernizare 
audio a Căminului Cultural din 
comuna Tătăranu 
 
 Autor: 
Deputat Tîlvăr Angel  
 

Grupul parlamentar PSD+PC 

Motivare:  
Este necesară continuarea lucrărilor 
în vederea derulării investiţiei. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
  

 

29.  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
200.000 RON pentru Proiect 
integrat prin P.N.D.R. măsura 322 – 
S.F., P.T., D.E., comuna Gugeşti 
 
Autor: 
Deputat Tîlvăr Angel  
 

Motivare:  
Este necesară continuarea lucrărilor 
în vederea derulării investiţiei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
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Grupul parlamentar PSD+PC   
30.  Anexa nr.3/38/26 

Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor cu suma de 94.000 mii 
lei pentru programe de combatere şi 
eradicare a rabiei, encefalopatiei 
spongiforme bovine, scrabiei, 
tuberculozei, leucozei şi anemiei 
infecţioase. 
 
 

Autori: 
Deputat PD-L – Avram Marian  
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  

Motivare: 
Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
pentru cofinanţarea unor programe 
europene în valoare de 15,1 
milioane euro conform deciziilor CE 
712/2010. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

 
 
 
 
 
 
 
 

31.  - Capitolul I  
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e  
Programului de dezvoltare a  
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural ; 
O.G.7/2006 
- Anexa nr. 3/25/02 ; Capitolul 5001 ; 
Grupa 51 ; Articolul 2 ; Aliniatul 15 

Alocarea sumei de 1.828.263lei 
pentru 
proiect integrat cu 2 actiuni 
- Modernizare D.C. Matioaia-
Leordis si DC Iorcani  
- Reabilitare Camin Cultural 
Tatarusi in com. Tatarusi, jud. Iasi  
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

 
Finalizarea obiectivului de investiţii 

 

32.  - Subprogramul privind pietruirea , 
reabilitarea si sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate , capitolul 5001; 
Grupa 51 ; Articolul 01 ;Aliniatul 3 
- Anexa 3/15/02  
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apa a satelor;  
- Anexa 3/25/02  
Capitolul 6501-Învăţământ  
Grupa 51-Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Alocarea sumei de2.112.085 lei 
pentru  
 Proiect integrat cu 4 acţiuni 

- Modernizare drum comunal 
DC Dealul Manastirii in 
comuna Tatarusi, jud. Iasi 

- Infiintare sistem centralizat 
de alimentare cu apa, 
canalizare si statie de 
epurare in satul Tatarusi, 
jud. Iasi  

- Construire cresa in com. 

Finalizarea obiectivului de investiţii  
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Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale unităţilor de 
invăţământ preuniversitar. 
- Anexa nr. 3/25/02 ; Capitolul 5001 ; 
Grupa 51 ; Articolul 2 ; Aliniatul 15 

Tatarusi, jud. Iasi  
- Reabilitare, modernizare 

Camin Cultural “Alexandru 
Vasiliu - Tatarusi” 

Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

33.  Anexa 3/22/29 Proiect integrat m[sura 3.2.2 
declarat eligibil dar nefinanţat  în 
valoare  de 2.500.000 euro lei din 
care necesar de finanţat din Bugetul 
anului 2011: 

- Canalizarea comunei Suseni 
– 18 km (Suseni şi Lueriu) - 
1.300 mii lei; 

- Modernizare DC 163 Lueriu 
pe o lungime de 4,20 km – 
6.500 mii lei; 

- Reabilitare cămin cultural 
Suseni – 550 mii lei. 

 
Autor: Senator Corneliu Grosu 
UNPR – Grupul Parlamentar 
Independent 

Buget 2011  

34.  Anexa 3/22/29 Prevederea în Buget a sumei de 
8.944 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
 
"Reabilitare Modernizare străzi 
în comuna Ideciu de Jos "   
din comuna Ideciu de Mureş, jud. 
Mureş 
 

Autor: Senator Corneliu Grosu 
UNPR – Grupul Parlamentar 
Independent 

Buget 2011 şi M. 322  
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35.  Anexa 3/22/29 Prevederea în Buget a sumei de 764 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
 

"Reabilitare şi modernizare 
aşezământ cutural în localitatea 
Deleni, comuna Ideciu de Jos "   
 

din comuna Ideciu de Mureş, jud. 
Mureş 
 

Autor: Senator Corneliu Grosu 
UNPR – Grupul Parlamentar 
Independent 

Buget 2011 şi M. 322  

36.  Anexa 3/22/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.124 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
 
"Canalizare şi staţie epurare ape 
menajere şi industriale în 
localităţile Ruşii-Munţi, Morăreni 
şi Maioreşti "   
 

din comuna Ruşii-Munţi, jud. 
Mureş 
 
 

Autor: Senator Corneliu Grosu 
UNPR – Grupul Parlamentar 
Independent 

Buget 2011 cofinanţare şi diferenţa 
M 322 

 

37.  Anexa 3/22/29 
 
 
 
 
 
 
 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.110 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
 

"Modernizare străzi comunale în 
localitatea Ruşii-Munţi"   
 

din comuna Ruşii-Munţi, jud. 
Mureş 
 

Autor: Senator Corneliu Grosu 

Buget 2011 cofinanţare şi diferenţa 
M 322 
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UNPR – Grupul Parlamentar 
Independent 

38.  Anexa 3/22 / Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Cooperare 
pentru dezvoltare economică şi 
socială şi sprijin pentru 
introducerea unor metode 
inovative în sectorul agricol în 
regiunea de graniţă”, comuna 
Vâlcelele, judeţul Călăraşi, cu suma 
de  40 mii lei. 

 
 

 
Iniţiator: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Programul de colaborare 
Transfrontalieră România – Bulgaria 
2007-2013. 
Proiect finanţat din fonduri europene. 
 
 
 
 
 

Sursă de finanţare 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 

 

39.  Capitolul 68.01 Asigurări şi asistenţă 
socială Titlul VIII 

Se propune suplimentarea sumei de 
la acest capitol cu 5.000 mii lei 

Iniţiator: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

 

40.  Anexa nr.3/22, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, anexa 3/22 cu 
suma de :  
 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - infiinţarea unui centru de gross 
achiziţii si depozitare produse agro 
alimentare ) localitatea Turda jud.  
Cluj. 
 - valoare – 2.150.000 lei 
 
 
-colectarea şi epurarea apei uzate 
menajere, modernizare drum 
comunal, extinderea sistemului de 
alimentare cu apă şi dotare Cămin 

 



 28

Cultural Săcuieu, com. Săcuieu, jud. 
Cluj 
 - valoare cofinanţare – 2.103.850 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale  

41.  Acţíuni generale economice, 
comerciale şi de muncă 

8001/01 

- 262.000 
Amendament al domnului 
senator DAEA PETRE şi a 
doamnei senator SILISTRU 

DOINA 

Pentru sprijinirea producătorilor 
agricoli 

 

42.  Sprijinul pentru producătorii 
agricoli 

Anexa 33/22/02/5001/40/15 

 
+ 257.000 

Amendament al domnului 
senator DAEA PETRE şi a 
doamnei senator SILISTRU 

DOINA 

Sumele sunt destinate pentru 
plăţile conform prevederilor 
Legii nr. 150/2003 – creditul 
agricol pentru producţie 
aferente anului 2010 şi a 
subvenţiei la motorina utilizată 
în agricultură, respectiv în 
sectoarele vegetal, zootehnic şi 
îmbunătăţiri funciare restante 
din anul 2010 

 

43.  Finanţarea proiectelor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare 

+ 5.000 
Amendament al domnului 
senator DAEA PETRE şi a 
doamnei senator SILISTRU 

DOINA 

  

44.  
Anexa nr.3/22/29 –  
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii: 

În prezent, în oraşul Măcin există o 
piaţă agroalimentară pe  o suprafaţă 
de 1200 mp, ce cuprinde tarabe şi 
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- Fişă obiectiv de investiţii „ Piaţă 
agroalimentară” oraş Măcin,  
judeţul Tulcea, cu suma de 600 mii 
lei. 
 
 
 

Iniţiator: 
Senator Belacurencu Trifon – 

PSD+PC 
 

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. 
     Prin urmare, Consiliul Local 
Măcin a aprobat în lista de investiţii 
din anul 2009 realizarea Proiectului 
pentru obiectivul de investitii amintit 
mai sus. 
 
Sursa de finanţare - fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, anexa 3/22 cu 
suma de :  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - infiinţarea unui centru de gross 
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Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
  

achiziţii si depozitare produse agro 
alimentare ) localitatea Turda jud.  
Cluj. 
 - valoare – 2.150.000 lei 
 
 
-colectarea şi epurarea apei uzate 
menajere, modernizare drum 
comunal, extinderea sistemului de 
alimentare cu apă şi dotare Cămin 
Cultural Săcuieu, com. Săcuieu, jud. 
Cluj 
 - valoare cofinanţare – 2.103.850 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale  
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