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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 2018 

 
 

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 
2018, transmis cu adresa nr.L521/2017, respectiv adresa nr.PL.x.567 din 7 decembrie 2017.  

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             
12.12.2017. 

La dezbateri a participat domnul Geronimo Răducu Brănescu, Preşedintele Autorităţii 
Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentului depus, membrii Comisiilor au 
hotărât, cu majoritate de voturi (voturi pentru 18, voturi contra 4, abţineri 1),  să  avizeze favorabil  
proiectul de lege. 

Amendamentul admis este cuprins în Anexa la aviz. 
 

 
  
              PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE, 
 
                        Doina SILISTRU                                               Alexandru STĂNESCU  
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                                                                                                                                                                                                                         ANEXĂ  
 

 
AMENDAMENT ADMIS 

asupra Proiectului de buget al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Anexa 3/38) 
 
 

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 3/38 

Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor 

Se propune diminuarea veniturilor 
şi cheltuielilor din anexa 3/38/15 cu 
suma de 3.756 mii lei şi 
suplimentarea corespunzătoare a 
anexei 3/38/13  în vederea asigurării 
sumelor necesare finanţării punctelor 
de inspecţie la frontieră.  
 
 Autor:  
Grupul parlamentar PSD din 
Comisiile pentru agricultură Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Imposibilitatea asigurării cheltuielilor 
de personal şi de funcţionare ale 
punctelor de inspecţie la frontieră. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire 
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