SENATUL ROMÂNIEI
Comisia pentru agricultură,
silvicultură şi dezvoltare rurală

Nr.XXIII/ 321/16.12.2014

CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Nr.4c-4/527/16.12.2014

Către,
Comisia pentru buget, finanţe, piaţa de capital şi activitate bancară a Senatului
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015
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 2015, transmis cu adresa nr. L743/2014, respectiv adresa nr.PL.x. 572 din 13 decembrie
2014.
Proiectul de buget al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Anexa 3/22),
împreună cu amendamentele depuse au fost dezbătute în şedinţa comună care a avut loc în ziua de
16.12.2014.
La dezbateri a participat domnul Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentelor depuse, membrii Comisiilor
au hotărât, cu majoritate de voturi ( voturi pentru 22, voturi contra 10, abţineri - ), să avizeze
favorabil proiectul de lege în forma prezentată de Guvern.
Amendamentele admise şi respinse sunt cuprinse în Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la aviz.

VICEPREŞEDINTE,
Mihai NIŢĂ

PREŞEDINTE,
Dr. ec. Nini SĂPUNARU
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ANEXA nr.12
AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015 – Anexa 3/22

- mii lei Nr.
crt.
0
1.

2.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
1
2
Anexa nr.3/22/02
+ 98.000 lei
Titlul 40
Art.15
Sprijinirea producătorilor agricoli
Autor: Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice

Art.30 - În anul 2015, activităţile
unităţilor şi instituţiilor de cercetaredezvoltare de drept public şi de
utilitate publică din domeniul agricol
din subordinea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”, care nu au fost
reorganizate conform art.28 din Legea
nr.45/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de
cercetare- dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii şi industriei

Se elimină.
Silistru Doina – senator PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
3
Motivare: Sprijinirea producătorilor
agricoli

Motivaţia respingerii
4

Sursa de finanţare: Capitolul 8001,
Acţiuni generale comerciale şi de
muncă, Titlul 30, Dobânzi, Bugetul
Ministerului Finanţelor Publice

Unităţile din sistemul de cercetare
agricolă funcţionează toate în baza
legii care le definesc şi sunt finanţate
în cadrul Planului Sectorial Agricol
2011-2014. Se solicită, MADR,
prelungirea execuţiei programelor
nucleu de cercetare-dezvoltare până la
31 decembrie 2015.

2

alimentare, cu modificările şi
completările ulterioare, pot beneficia
de sume alocate de la bugetul de stat
numai după parcurgerea procedurilor
în domeniul ajutorului de stat, în
conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2014 privind procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de
stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii concurenţei
nr.21/1996.
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ANEXA nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015 – Anexa 3/22
- mii lei Nr.
crt.
0
1.

2.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
1
2
Anexa 3/22/29
Se propune introducerea unei poziţii
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii noi prin realocarea sumei de
Rurale
112.500 lei pentru obiectivul de
investitii “Reabilitarea infrastructurii
principale de imbunatatiri funciare
din
Campia
Covurlui”

Anexa 3/22/02
Agricultura
8301 03 02
Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari

Initiatori: deputat PNL Scarlat
George
Grupurile Parlamentare reunite ale
PNL si PDL
Se aloca suma de 1.000 mii lei
pentru obiectivul de investitii
Reabilitarea infrastructurii nationale
de imbunatatiri funciare – sistemul
de
irigatii
si
desecari

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
3
Motivaţie: Investitia este necesara
pentru reabilitarea sistemului national
de imbunatatiri funciare ce deserveste
o suprafata de aproximativ 50.000
hectare din Campia Covurluiului.

Motivaţia respingerii
4

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă
al Guvernului

Motivaţie:
sistemelor

Pentru
de

reabilitarea
irigaţii.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă
al Guvernului

Initiatori: Nini Săpunaru, deputat
PNL
Costel Soptica, deputat PNL
George Scarlat, deputat PNL
Chirtes Ioan Cristian, deputat PNL
Dolha Nechita Stelian, deputat PNL
Dumitru Verginel Gireada, deputat
PNL
Viorica Marcu, deputat PNL
Tinel Gheorghe, Deputat PDL
4

Vasile
Gudu,
Deputat
Vasile
Iliuta,
Deputat
Liviu Laza Matiuta, Deputat
Grupurile parlamentare reunite
si PDL
3.

4.

Legea bugetului de stat pe anul 2015
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
anexa nr.03/22/22

PDL
PDL
PDL
PNL

Se suplimentează bugetul Axei 3
- Masura 322 - Renovarea,
dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si
punerea in valoare a mostenirii
rurale pentru realizare obiectiv
branşamente
individuale
la
sistemul de apă şi canalizare
executat prin măsura 322, cu
suma 150 mii lei, comuna
Ceptura, judeţul Prahova

Autori:
George IONESCU, deputat PDL
Grupul parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor
Se suplimentează bugetul Axei 1Legea bugetului de stat pe anul 2015
măsura
125-Îmbunătăţirea
şi
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI dezvoltarea infrastructurii legate de
DEZVOLTARII RURALE
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii
Anexa nr.03/22/22
şi silvilcuturii cu suma de 350 mii lei
pentru continuare realizare obiectiv
„amenajare drumuri agricole în
comuna Tîrnova”, judeţul Arad.

pentru
lucrare
în
execuţie
branşamente
individuale
la
sistemul de apă şi canalizare
executat prin măsura 322, comuna
Ceptura, judeţul Prahova
Se diminuează cu suma de 150 mii lei
anexa 3/22/5000/01
CHELTUIELI CURENTE

pentru continuare realizare obiectiv
„amenajare drumuri agricole în
comuna Tîrnova”, judeţul Arad.
Se diminuează cu suma de 350 mii lei
Anexa 03/22/5000/01
CHELTUIELI CURENTE

Autor:
Eusebiu-Manea
PISTRU-POPA,
deputat PDL
Grup parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor
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5.

6.

7.

Anexa nr. 3/22/02
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
Subcapitol 02 Agricultură
Paragraf 02 Imbunătățiri funciare,
irigații, desecări și combaterea
eroziunii solului

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
Anexa nr 3/22/02
Grupa 51. Titlul VI. Transferuri între
alte unitați ale administrației publice
Alin 56 Finanțarea planului sectorial
de cercetare din domeniul agricol și
dezvoltare rurală

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
Anexa nr 3/22/29
Programe pentru sprijinirea
producatorilor
agricoli

Se propune alocarea sumei de Este necesară alocarea acestei sume
18.000 mii lei pentru intubare Canal pentru intubarea canalului, aceasta
Mureșel municipiul Arad, jud Arad. fiind necesară.
Sursa de finanţare:
Realocare sumă de la cap. 8301Autori:
Boghicevici Claudia, deputat PDL Agricultură, silvicultură, piscicultură
și vânătoare, grupa 01 Cheltuieli
Ion Șcheau, deputat PDL
Mihai Răzvan Ungureanu, senator curente
PDL
Grupul Parlamentar PDL din
Camera Deputaților
Se propune alocarea sumei de 48 Se solicită admiterea amendamentului
mii lei pentru Servicii topografie pentru a se întăbularea păşuni din
localitate.
Legea 165/2013.
Comuna Cămărzana,
Judeţul Satu Mare
Autori:
Andreea Maria Paul, deputat PDL
Grupul Parlamentar PDL din
Camera Deputaților
Se propune suplimentarea cu
suma de 100.000 mii lei pentru
construirea unui Centru de
Colectare a Fructelor din zona
Oaş.
Comuna Călineşti-Oaş,
Judeţul Satu Mare

Sursa de finanțare:
Realocare sume prin transferul de la
alte unități ale administrației publice

Se solicită admiterea amendamentului
pentru construirea acestui centru de
colectare având în vedere multitudinea
fructelor şi legumelor în aceasta zonă.
Agricultorii fiind nevoiţi de multe ori
să arunce la gunoi aceste fructe şi
legume. Considerăm că un astfel de
centru ar ajuta la ocuparea a mai
multor locurii de muncă precum şi
conservarea fructelor şi legumelor.

Autori:
Andreea Maria Paul, deputat PDL
Grupul Parlamentar PDL din Sursa de finanţare:
Realocare sume prin transferul de la
Camera Deputaților
alte unități ale administrației publice
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8.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
Anexa nr 3/22/29
Programe pentru sprijinirea
producatorilor
agricoli

Se
propune
suplimentarea
bugetului alocat Grupurilor de
Acţiune Locală cu 400 mii lei,
pentru crearea unui program de
promovare a asocierii în cooperaţii
în agricultură
Autori:
Andreea Maria Paul, deputat PDL
Grupul Parlamentar PDL din
Camera Deputaților

Se solicită admiterea amendamentului
întrucât funcţionarea sub forma unor
cooperaţii contribuie la creşterea
competitivităţii deomeniului agricol.
Sursa de finanţare:
Realocare sume prin transferul de la
alte unități ale administrației publice
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