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Comisia pentru Agricultură Comisia pentru Agricultură,
Industrie Alimentară şi Silvicultură Silvicultură, Industrie Alimentară
a Senatului României şi Servicii Specifice a Camerei

Deputaţilor

Nr.XV/ 5/02.11.2004                                         Nr.24/442/02.11.2004

Către,
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 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 2005

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 2005, transmis cu adresa nr. 629 din 29 octombrie 2004.

În urma dezbaterilor din şedinţa comună care a avut loc în data de 02.11.2004, membrii
Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege, cu
următoarele amendamente admise:

1. Capitolul 66.00
Articolul 34, SUBVENŢII

Majorarea cu suma de 1.000
miliarde lei

Comisia pentru Agricultură din
Senat şi Camera Deputaţilor

Motivare:
Este necesară suplimentarea sumei,
pentru stimularea producerii şi
utilizării de sămânţă certificată. În
perspectiva aderării la Uniunea
Europeană, producţia agricolă
competitivă se poate produce numai
cu sămânţă certificată.
Sursa de finanţare:
Prin redistribuire de la celelalte
ministere economice.

2. Capitolul 66.00
Articolul 36, PRIME

Majorarea cu suma de 600
miliarde lei

Comisia pentru Agricultură din
Senat şi Camera Deputaţilor

Motivare:
Producţia de 12 milioane  hl de lapte,
pentru care s-a calculat prima, în
proiectul de buget, este mică în
raport cu potenţialul existent în
prezent. S-a luat în calcul producţia
realizată în anul 2004, fără a se ţine
cont de creşterea efectivelor.
Sursa de finanţare:
Prin redistribuire de la celelalte
ministere economice.

agricultura
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3. Capitolul 66.00
Articolul 38,
TRANSFERURI

Majorarea cu 3.100 miliarde lei

Comisia pentru Agricultură din
Senat şi Camera Deputaţilor

Motivare:
Nivelul subvenţiilor la creditul
agricol, s-a stabilit la nivelul anului
2004, an în care a intrat în vigoare
legea şi derularea creditului nu a avut
loc la nivelul necesarului şi a puterii
de absorbţie a agenţilor economici.
Având în vedere că unele vaccinuri
pentru prevenirea unor boli sunt
interzise, datorită influenţei negative
asupra sănătăţii consumatorilor este
necesară suplimentarea sumei pentru
despăgubiri în cazul mortalităţii
animalelor.
Având în vedere dotarea sub nivelul
optim, este necesară suplimentare
sumei destinate acestor achiziţii.
Achiziţionarea de material biologic
trebuie sprijinită, pentru realizarea
cotelor alocate, nerealizarea acestora
ducând la diminuarea cotei şi implicit
la scăderea veniturilor producătorilor.
În ceea ce priveşte sprijinul pentru
producţia vegetală (grâu) livrată se
propune majorarea sumei alocate,
pentru stimularea valorificării
producţiei realizate.
Sursa de finanţare:
Prin redistribuire de la celelalte
ministere economice.

4. Introducerea unei fişe noi
de investiţii la Anexa
3/22/25 – Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale
Reabilitarea sistemului de
irigaţii Calafat-Băileşti,
judeţul Dolj

Propunere: 10 miliarde lei

Comisia pentru Agricultură din
Senat şi Camera Deputaţilor

Motivare:
Conform actelor normative în
vigoare (HG).

Sursa de finanţare:
Redistribuire  în cadrul Titlului 70 –
Cheltuieli de capital .

În cadrul dezbaterilor au mai fost făcute propuneri din partea membrilor celor două
comisii, pentru care nu s-au găsit surse de finanţare în prezentul proiect de buget. Aceste
propuneri sunt prezentate în anexă şi vor fi susţinute în Plenul Camerei Deputaţilor şi al
Senatului de către iniţiatori.

   PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,

Viorel MATEI  Ioan BÂLDEA



ANEXĂ

AMENDAMENTE  RESPINSE
la proiectul Legii bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2005

Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare/sursa de finanţare

0 1 2 3
1. Anexa nr.3/22/07

5001 BUGETUL DE STAT
23.394.571.624
din care:

+11.500.000.000

Deputat PNL: Valeriu Gheorghe
Deputat PNL: Cătălin Micula
Deputat PNL: Vasile Predică
Deputat PNL: Adrian Semcu
Deputat PNL: Eugen Nicolaescu
Deputat PNL: Nini Săpunaru

Motivare:
Redresarea agriculturii trebuie să fie o
prioritate pentru actualul Guvern.
Producătorii agricoli nu dispun de surse
materiale pentru înfiinţarea culturilor din
această toamnă şi pentru culturile din
primăvara anului 2005.

Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Economiei şi
Comerţului – Cheltuieli de capital şi Fondul
de rezervă aflat la dispoziţia Primului
ministru.

2. Anexa nr.3/22/07
5001 20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI SERVICII
738.239.993

+ 1.000.000.000.000

Deputat PNL: Valeriu Gheorghe
Deputat PNL: Cătălin Micula
Deputat PNL: Adrian Semcu
Deputat PNL: Eugen Nicolaescu
Deputat PNL: Nini Săpunaru

Motivare:
Pentru susţinerea acţiunilor fitosanitare şi
sanitar veterinare.

Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Economiei şi
Comerţului – Cheltuieli de capital şi Fondul
de rezervă aflat la dispoziţia Primului
ministru.

3. Anexa nr.3/22/07
6701 AGRICULTURA ŞI
SILVICULTURĂ
34 SUBVENŢII

+4.000.000.000

Deputat PNL: Valeriu Gheorghe
Deputat PNL: Adrian Semcu

Motivare:
Pentru subvenţionarea creditelor acordate şi
pentru întreţinerea şi repararea amenajărilor
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3.089.200.000 Deputat PNL: Cătălin Micula
Deputat PNL: Eugen Nicolaescu
Deputat PNL: Nini Săpunaru

de îmbunătăţiri funciare.

Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Economiei şi
Comerţului – Cheltuieli de capital şi Fondul
de rezervă aflat la dispoziţia Primului
ministru.

4. Anexa nr.3/22/07
6701 AGRICULTURA ŞI
SILVICULTURĂ
30 PRIME
1.800.000.000

+1.000.000.000

Deputat PNL: Valeriu Gheorghe
Deputat PNL: Adrian Semcu
Deputat PNL: Cătălin Micula
Deputat PNL: Eugen Nicolaescu
Deputat PNL: Nini Săpunaru

Motivare:
Pentru a stimula producţia internă şi a
exportului, precum şi depozitarea şi stocarea
pe o perioadă de 6 luni a producţiei.

Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Economiei şi
Comerţului – Cheltuieli de capital şi Fondul
de rezervă aflat la dispoziţia Primului
ministru.

5. Anexa nr.3/22/07
6701 AGRICULTURA ŞI
SILVICULTURĂ
38 TRANSFERURI
14.647.058.575

+5.500.000.000

Deputat PNL: Valeriu Gheorghe
Deputat PNL: Adrian Semcu
Deputat PNL: Cătălin Micula
Deputat PNL: Eugen Nicolaescu
Deputat PNL: Nini Săpunaru

Motivare:
Pentru  a nu crea discriminare în ceea ce
priveşte sprijinirea producţiei marfă. Astfel,
în anul 2004, au primit sprijin pentru
producţia marfă şi anume, pentru producţia
vegetală şi animală, numai clientela politică
a PSD. De asemenea, pentru a suplimenta
suma acordată producătorilor agricoli în caz
de calamităţi naturale în agricultură,
conform Legii nr.381/2002 şi pentru
sprijinirea proprietarilor de păduri.

Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Economiei şi
Comerţului – Cheltuieli de capital şi Fondul
de rezervă aflat la dispoziţia Primului
ministru.
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6. Suplimentarea cu 15.000.000.000 pentru
lucrări de împădurire.

Deputat PRM : prof.Dan Brudaşcu

Motivare:
Ca urmare a gravelor fraude produse în
pădurile judeţului Cluj, există numeroase
zone forestiere aproape complet devastate,
care necesită împăduriri, în regim de
maximă urgenţă, inclusiv pentru prevenirea
şi combaterea acţiunii de eroziune a solului,
tot mai frecventă şi cu efecte imprevizibile.

Sursa de finanţare:
Capitolul 7501 - Cheltuieli din Fonduri la
dispoziţia Guvernului.

7. 5001
40.52  despagubiri pentru
animle sacrificate in vederea
prevenirii si combaterii
epizootiilor

Program 2005

70.000.000

+ 70.000.000

Iniţiatori : Gheorghe Flutur, Aurel
Pana

Motivare:
Pentru asigurarea plăţii despăgubirilor
pentru animalele sacrificate (cca. 6000
bovine, porcine)

Sursa:
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia
Guvernului.

8. 5001
40.63 despagubiri acordate
producatorilor agricoli in
caz de calamitati naturale in
agricultura

Program 2005

50.000.000

+ 50.000.000

Iniţiatori : Gheorghe Flutur, Aurel
Pana

Motivare:
Datorita meteodependenţei agriculturii
romaneşti, bugetul propus a fost
subdimensionat  fata de nivelul anului 2004
si de cca. 12 ori mai mic fata de 2003

Sursa:
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia
Guvernului
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9. 
5001
40.89 transferuri pentru

sprijinirea
proprietarilor de
paduri

Program 2005

5.000.000

+ 45.000.000

Iniţiatori : Gheorghe Flutur, Aurel
Pana

Motivare:
Pentru sprijinirea proprietarilor de paduri (
refacerea drumurilor forestiere, amenajarea
padurilor private si combaterea daunatorilor
– pe cca. 150.000 ha. de padure)

Sursa:
Fondul de rezerva aflat la dispozitia
Guvernului.

10. 6600
40.53 sprijinirea

producatorilor agricoli

Program 2005

13.875.303.765

+ 2.000.000.000

+ 700.000.000

Iniţiatori : Gheorghe Flutur, Aurel
Pana

Motivare:
Pentru sprijinirea proprietarilor de păşuni şi
fâneţe cu 500.000 lei/ ha.

Pentru acoperirea datoriei  MAPDR privind
sprijinirea producătorilor agricoli in
trimestrul IV 2004 (prima transa din 2,5
milioane lei/ha)

Sursa:
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia
Guvernului.

11. 
6701

70 cheltuieli de capital

Program 2005

973.590.000

+ 1.000.000.000

Iniţiatori : Gheorghe Flutur, Aurel
Pana

Motivare:
Pentru investiţii in gospodariile taranesti si
fermele familiale (achizitii de masini si
utilaje)

Sursa:
Fondul de rezerva al Guvernului.
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12. 6701
36 prime
37 prime acordate

producatorilor
agricoli

Program 2005

1.800.000.000

+450.000.000

Iniţiatori : Gheorghe Flutur, Aurel
Pana

Motivare:
In vederea acordarii primelor pentru
produsele agricole vandute pe piata (prime
majorate cu 25% fata de cele acordate in
2004)

Sursa:
Fondul de rezerva al Guvernului.

13. 6701
40.69 completarea primelor
de asigurare

Program 2005

50.000.000

+50.000.000

Iniţiatori : Gheorghe Flutur, Aurel
Pana

Motivare:
Pentru sustinerea asigurarii producatorilor
agricoli

Sursa :
fondul de rezerva al Guvernului

14. 6701
15 Silvicultura

Program 2005

518.263.814

+14.000.000

Iniţiatori : Gheorghe Flutur, Aurel
Pana

Motivare:
Pentru împădurirea   a 15.000 ha. teren
degradat.

Sursa :
Prin reducerea cu aceeasi suma a
cheltuielilor de ”investitii ale regiilor
autonome, societatilor si companiilor
nationale si societatilor comerciale cu
capital majoritar de stat” prevazute la cap.
6701. 73 (in loc de 625.000.000 prevazute
se vor aloca doar 611.000.000)

  
 PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE,

 Viorel MATEI  Ioan BÂLDEA
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