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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/474/22.11.2013                                           Nr.4c-4/552/ 22.11.2013 
     
 
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 2014 

 
 

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 
2014, transmis cu adresa nr. L 654/2013, respectiv adresa nr.PL.x. 514 din 18 noiembrie 2013.  

Proiectul de buget al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor (Anexa 3/38) a fost dezbătut în şedinţa comună care a avut loc în ziua de  22.11.2013. 

La dezbateri a participat domnul Vladimir Mănăstireanu, Preşedintele Autorităţii Naţionale 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

  În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentelor depuse, membrii Comisiilor 
au hotărât, cu majoritate de voturi (voturi pentru 41, voturi contra -, abţineri 3), să avizeze 
favorabil  proiectul de lege în forma prezentată de Guvern. 

Amendamentul admis este cuprins în Anexa la aviz. 
 
 
  
   PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
 
        Gheorghe SAGHIAN                                                        Dr. ec. Nini SĂPUNARU 
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ANEXĂ2  
AMENDAMENT ADMIS 

asupra proiectului Legii bugetului Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2014 –  
Anexa 3/38 

- 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 nr. 3/38/02 - 50.01.51 

– Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice – 
alineatul 51.01.01 – 
Transferuri către instituţii 
publice 

Suplimentarea bugetului ANSVSA 
pe anul 2014 cu suma de 30.000 
mii lei, respectiv de la 440.875 mii 
lei la suma de 470.875 mii lei 
 
Suma suplimentară se va utiliza 
pentru derularea corespunzătoare 
a "Programului acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi 
eradicare a bolilor la animale, al 
celor transmisibile de la animale la 
om, protecţia animalelor şi 
protecţia mediului, de identificare 
şi înregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor şi caprinelor, cu 
impact direct asupra asigurării 
ţinerii sub control a bolilor 
animalelor cu transmitere la om" 
 
 
 
Autor – Dr. Liviu Harbuz – 
Deputat PSD – Comisia pentru 
Agricultură, Silvicultură, 
Industrie Alimentară şi Servicii 
Specifice 
Grupul parlamentar PSD 
Grupul parlamentar PNL 

- Identificarea şi înregistrarea 
animalelor şi urmărirea trasabilităţii 
acestora reprezintă elementul major 
utilizat pentru acţiunile de 
supraveghere, prevenire, control si 
eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, 
protectia animalelor si protectia 
mediului, precum şi pentru acţiunile 
de supraveghere si control în 
domeniul siguranţei alimentelor. 
- Gestionarea unor regimuri de 
ajutoare comunitare în domeniul 
agriculturii necesită identificarea si 
inregistrarea individuală a animalelor, 
astfel incat să se poată urmări 
circulaţia individuală a animalelor. 
- Agricultorii care solicită sprijinul 
financiar trebuie să respecte anumite 
cerinţe de ecocondiţionalitate, printre 
care şi cerinţe cu privire la 
identificarea şi înregistrarea 
animalelor. 
- Fără respectarea cerinţelor de 
ecocondiţionalitate cu privire la 
identificarea şi înregistrarea 
animalelor,  agricultorii, nu vor putea 
accesa ajutoarele prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr.  73/2009 al 
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Consiliului din 19 ianuarie 2009 de 
stabilire a unor norme comune pentru  
sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori, în cadrul politicii agricole 
comune şi de instituire a anumitor 
sisteme de ajutor pentru agricultori. 
- Asigurarea unui comerţ liber cu 
animale vii şi certificarea exportului 
pentru piaţa unică europeană sau alte 
pieţe internaţionale şi garantarea 
acestuia prin certificarea stării de 
sănătate eliberat de un medic veterinar 
care, trebuie să demonstreze 
implementarea  programelor naţionale 
de supraveghere, control şi eradicare a 
bolilor la animale. 
- Elaborarea, finanţarea şi aplicarea 
corespunzătoare a programelor 
naţionale de supraveghere, control şi 
eradicare a bolilor în Statele Membre 
este continuu monitorizată de Comisia 
Europeană, orice apariţie nouă a unei 
boli, în oricare dintre Statele Membre, 
având impact negativ direct asupra 
statului respectiv cât şi indirect în ceea 
ce priveşte comerţul internaţional. 
 

Sursa de finanţare: 
Prin diminuarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice (Cap. 70.01. -
”Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”, titlul 51 - ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 51.01 ”Transferuri curente” – 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” 
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