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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiilor reunite ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului din ziua de 5 ianuarie 2010 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului întrunite 
în ziua de 5 ianuarie 2010 în şedinţă comună, au procedat, în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la dezbaterea şi 
avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010, transmis 
cu adresa nr. PL.x. 721 din 29 decembrie 2009, respectiv              
L  708/2009. 

Au participat ca invitaţi: 
 - domnul ministru Mihail Dumitru - Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 
 - domnul preşedinte  Marian Zlotea - Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
 - doamna Alina Toma şef serviciu programare bugetară – 
Ministerul Finanţelor Publice; 
 - domnul  consilier Sorin Chelmu - Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 
 - domnul director general Miron Moldovan - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
 - domnul consilier Adrian Rădulescu - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul 

deputat dr. prof. univ. Valeriu Tabără preşedintele Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
specifice 

Au fost prezenţi 27 deputaţi, membri ai Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi 11 senatori, membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură 
şi dezvoltare rurală. 

Lucrările şedinţei au început la ora 1000. 
În urma dezbaterilor din plenul celor două comisii s-a 

constatat ca Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să i se 
repartizeze o alocaţie în sumă de 5436426 mii lei iar la 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor 619745 mii lei, cheltuieli de la bugetul de stat, restul 
din fondurile externe nerambursabile şi din venituri proprii. 

În urma dezbaterilor din şedinţa comună, membrii 
Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil 
proiectul de lege, cu amendamentele admise, cuprinse în Anexa 
nr.1  din avizul comun al celor două comisii înregistrat cu          
Nr. 24/10/05.01.2010 respectiv Nr. XXIII/2/05.01.2010. 

 
 
 
 
 

              Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără        Vasile Mocanu  
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