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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din ziua de 22 noiembrie 2013 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 22 noiembrie 2013, 
începând cu ora 1000 având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014 
(PLx. 514/2013). 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat.  

Au fost prezenţi 37 de deputaţi, membri ai comisiei: Săpunaru Nini, 
Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, 
Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Constantin Daniel, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu 
Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-
Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin.   

La ora 1000 s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 2014 a Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 

Au fost  prezenţi ca invitaţi: 
- doamna Lucia Ana Varga – ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi 

Piscicultură; 
- domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu - preşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;  
- doamna Alina Toma - director, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Simona Calin – consilier, Ministerul Finanţelor Publice; 
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- doamna Ştefania Vasile – consilier, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de către domnul deputat 
Nini Săpunaru, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor şi domnul 
senator Gheorghe Saghian, preşedintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat.  

Doamna Lucia Ana Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi 
Piscicultură a prezentat o situaţie a defalcării fondurilor prevăzută în proiectul 
de buget pentru 2014 şi a precizat că sunt 3 capitole mari în care acestea sunt 
defalcate, respectiv fonduri provenite de la bugetul de stat, fonduri provenite 
din fonduri europene nerambursabile şi fonduri provenite din venituri proprii. 
Faţă de anul 2013, se constată o scădere a valorii fondurilor alocate. 
Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru anul 2014 asigură continuarea 
lucrărilor începute în anii anteriori la 201 lucrări, pentru cursurile de râu unde 
sunt amplasate obiectivele de investiţii. Se urmăreşte punerea în funcţiune a 
189 km de diguri, 17,6 km consolidări de maluri, praguri de fund, recalibrări 
de albii şi punerea în siguranţă a unor baraje vechi prin îmbunătăţirea stării 
tehnice şi a funcţionării în siguranţă a acestor acumulări, precum şi apărarea 
împotriva inundaţiilor a localităţilor riverane cursurilor de râu în zonele în 
care se execută aceste obiective de investiţii. Tot în bugetul naţional vor fi 
finanţate şi unele lucrări de reconstrucţie ecologică. 

Acestea se referă la 35 de perimetre de ameliorare repartizate în întreaga 
ţară, cu o suprafaţă totală de circa 9.908 ha, a căror execuţie a început, 
eşalonat, din 2006 şi se va continua până în 2018. În anul 2014 vor fi puse în 
funcţiune 19 obiective cu o suprafaţă de 6.209 hectare. Se va finanţa execuţia 
a 62 de obiective care vizează reabilitarea drumurilor forestiere. Dintre aceste 
obiective, 37 vor fi finanţate de la buget, iar 25 vor fi finanţate din credit 
extern. Se urmăreşte ca până în anul 2017 să se asigure reabilitarea a circa 
575 de km de drumuri forestiere.  

După prezentarea datelor principale ale proiectului de buget s-a trecut la 
dezbateri. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a propus ca dezbaterea să se încheie la 
ora 1115. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că nu este de acord cu 
încadrarea lucrărilor într-un timp limitat şi a cerut ca timpul alocat să fie 
respectat.  

S-a supus la vot propunerea ca dezbaterile să se încheie la ora 1115. 
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 38 de voturi pentru, 5 
voturi împotrivă şi 1 abţinere.  
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Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că, în ceea ce priveşte 
datele principale ale bugetului, se înregistrează o scădere accentuată a 
fondurilor alocate, lucru care i se pare inacceptabil, pentru că are efecte 
asupra nivelului investiţiilor. Sunt unele elemente în buget care determină 
reprezentanţii PDL să nu susţină actuala formă a bugetului. 

Domnul Senator Barna Tanczos – a afirmat că actuala propunere de 
buget respectă în mare datele din bugetul anterior. Nu s-au găsit soluţiile 
necesare pentru accesarea fondurilor europene şi domeniul investiţiilor va 
avea de suferit. Nu este un buget care să fie susţinut.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a cerut să se acorde mai multă 
atenţie atragerii fondurilor europene şi să se trateze cu responsabilitate 
domeniul drumurilor forestiere. 

Să se asigure cadastrarea terenurilor agricole şi forestiere. Mulţi primari 
se ocupă de îmbunătăţirea calităţii drumurilor forestiere, care duc la un grad 
mai mare de accesibilizare a domeniului forestier.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a cerut ca MMSC să ţină cont de toate 
problemele ridicate în analiza asupra bugetului şi membrii comisiei să fie 
ţinuţi la curent cu ceea ce se realizează în practică. Sunt unele aspecte care 
trebuie îmbunătăţite în viitor, aşa încât va trebui ca la o eventuală rectificare 
bugetară să se acţioneze pentru suplimentarea fondurilor necesare.  

S-a trecut la votarea, pe articole, a proiectului de buget şi a 
amendamentelor formulate. După votul pe articole s-a trecut la votul în 
ansamblu asupra proiectului de buget, care a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat  38 de voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de buget al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru 2014.  

Lucrările au fost conduse de domnul senator Gheorghe Saghian, 
preşedintele Comisiei pentru agricultură din Senat.  

Domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii, a prezentat 
principalele coordonate ale proiectului de buget al MADR pe anul 2014. 

Domnia sa a mulţumit pentru colaborarea pe care a avut-o până acum cu 
membrii celor două comisii şi a precizat că se propune o creştere a fondurilor 
alocate agriculturii şi a mulţumit pentru amendamentele formulate.  

Agricultura are un potenţial foarte mare, suntem pe un trend foarte bun 
şi se urmăreşte creşterea domeniului.  

Creşterea bugetului se datorează şi nevoii de cofinanţare pentru anul 
următor. În anul 2014 vom avea două programe naţionale de cofinanţare, în 
PNDR. 

Câteva elemente de noutate: 
- se menţine schema de subvenţionare pentru motorina utilizată în 

agricultură; 



 4

- apare o măsură nouă, ajutorul de minimis pe care-l acordăm pentru 
achiziţionarea tancurilor de răcire a laptelui; 

- la 1 ianuarie 2015, când se elimină cotele de lapte, avem datoria să 
luăm măsuri pentru a sprijini producţia de lapte autohtonă. Faptul că se 
acordă ajutorul de minimis de până în 5000 de euro vine în sprijinul, în 
primul rând, al celor care se asociază. Se doreşte o singură asociaţie la nivel 
de comună, sau unele să se organizeze pe sate.  

Crescătorii de bovine vor fi sprijiniţi, iar pentru 2014 vom aplica o 
schemă în care se subvenţionează creşterea bovinelor pentru carne la care se 
adaugă plata laptelui livrat către piaţă. 

Sumele pe care le vor primi fermierii vor fi mai mari decât cele alocate 
până în prezent. Este un buget de austeritate, dar care va asigura 
supravieţuirea. 

În prezent se lucrează la reorganizarea structurilor agricole în teritoriu. 
Restituirea fondurilor pentru cei care au fost afectaţi de deciziile Curţii 

de Conturi va fi avută în vedere şi s-a iniţiat un proiect legislativ care să vină 
în sprijinul beneficiarilor  de subvenţii şi în acest caz. 

Va fi nevoie ca la o eventuală rectificare bugetară să fie prevăzute şi 
aceste sume.  

Pe zona de irigaţii sunt alocate sume importante, sectorul beneficiază şi 
din PNDR de alocaţii.  

Fondurile sunt pentru infrastructura secundară de irigaţii. 
Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Stelian Nechita  Dolha – a întrebat cum se va proceda 

în vederea sprijinirii tinerilor sub 40 de ani şi cum se va proceda în cazul 
ajutorului de minimis pentru achiziţionarea tancurilor de răcire pentru lapte.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a arătat că actualul exerciţiu bugetar 
se apropie de final şi nu există un bilanţ al îndeplinirii măsurilor aflate în 
derulare. A dorit precizări legate de numărul de proiecte conforme depuse la 
PNDR. Vrea o analiză din care să se vadă măsurile în derulare  şi dacă 
prevederile bugetare vor fi îndeplinite. 

În funcţie de ce va spune ministerul se poate vedea dacă bugetul acesta 
va putea fi îndeplinit.  

A cerut lămuriri legate de subvenţia pe suprafaţă. Crede că prin 
proiectul de buget, subvenţia pe suprafaţă poate fi mărită, cu cel puţin 10 euro 
pe hectar. Rămâne la convingerea că bugetul pentru 2014, axat pe absorbţia 
fondurilor europene este acoperitor. Statul ar trebui să intervină pe 
îmbunătăţirile funciare. 

Domnul deputat George Scarlat – a apreciat modul în care au fost 
alocate fonduri pentru domeniul agriculturii şi a cerut măsuri pentru 
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acreditarea fondurilor mutuale şi pentru o mai bună accesare a fondurilor 
europene. 

Domnul senator Tanczos Barna –a cerut să se găsească forme de 
subvenţionare care să vină în sprijinul domeniilor care aduc plusvaloare. A 
cerut sisteme de sprijin pentru fermele mici.  

Domnul deputat Marin Anton – a apreciat modul în care a fost tratată 
problematica fondurilor mutuale. A cerut ca agricultura ecologică să fie 
sprijinită, dar banii în acest domeniu să nu ajungă la consultanţă. 

Domnul deputat Petre Daea – a cerut măsuri pentru creşterea gradului 
de absorbţie a fondurilor europene şi a sugerat definitivarea PNDR, pentru a 
crea cadrul necesar pentru solicitarea fondurilor. A cerut ca marile proiecte în 
domeniu să fie în consonanţă cu posibilităţile noastre economice.  

În continuare s-a trecut la analiza amendamentelor formulate. A fost 
aprobat un singur amendament, prezentat de domnul deputat Valeriu Andrei 
Steriu, în numele Grupurilor Parlamentare ale PSD şi PNL. 

În ansamblu, proiectul de buget pentru MADR a fost avizat favorabil. S-
au înregistrat 37 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

În continuare s-a trecut la analiza şi avizarea proiectului de buget al 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  

Domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu, preşedintele ANSVSA, a 
prezentat principalele date legate de proiectul de buget. 

Au urmat dezbateri. S-a trecut la analiza amendamentelor formulate.  
Domnul deputat Liviu Harbuz a prezentat un amendament în numele 

Grupurilor Parlamentare ale PSD şi PNL. Amendamentul a fost votat în 
unanimitate. 

În ansamblu, proiectul de buget al ANSVSA a fost votat cu majoritate. 
S-au înregistrat 41 de voturi pentru şi 3 abţineri.  
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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