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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 18.02.2019
Nr. 4c-5/ 47 

 
SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din ziua de 11 februarie 2019 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 11  
februarie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a     
Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 (aviz comun comun 
cu:  Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare 
rurală și Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic din 
Senatul României; PLx 26/2019). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 11 februarie 2019 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și avizarea    Proiectului Legii bugetului de stat 

pe anul 2019 (aviz comun  cu:  Comisia pentru agricultură, industrie 
alimentară si dezvoltare rurală și Comisia pentru ape, păduri, pescuit 
și fond cinegetic din Senatul României; PLx 26/2019). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
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Olar,  Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

  Domnul deputat  Cristian Ghinea a fost absent și a fost 
înlocuit la dezbateri de domnul deputat Nicolae Daniel Popescu. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale; 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat,  Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Maricel Floricel Dima, subsecretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Pintea, director general, Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură; 
- domnul Adrian Ionuț Chesnoiu, director general, Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
- domnul Florin Ionuț Barbu, director general, Agenția 

Națională de Îmbunătățiri Funciare; 
- domnul Mihail Spătărelu Puțintei, director Direcția de buget, 

finanțe și efectuare plăți din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale; 

- domnul Viorel Muscalu, șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
Publice; 

- domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

- doamna Nicoleta Voicu, director  Direcția Economică din 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice , în conformitate 
cu art. 26 alin. (1) din Regulamentul activităților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului. 
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În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Regulamentul 
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice a Camerei Deputaților și Comisia pentru agricultură, 
industrie alimentară si dezvoltare rurală și Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit și fond cinegetic din Senatul României au fost sesizate 
spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, cu proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2019 (Anexa nr. 3/22 și Anexa nr. 3/38). 

S-a trecut la dezbaterea și avizarea Anexei nr. 3/22 al cărui 
ordonator principal de credite este Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu i-a dat cuvântul 
domnului ministru Petre Daea care a făcut următoarele precizări: 
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  crește în anul 
2019 cu 12,42% față de bugetul anului 2018. Programele de susținere 
a producătorilor agricoli reprezintă 50,60% din bugetul ministerului 
înregistrând o creștere de 3,98% față de 2018, iar programele de 
investiții vor avea o pondere de 38,91% crescând cu 21,46% față de 
2018. De asemenea, se înregistrează o creștere de 15,36% a bugetului 
destinat cercetării. Domnul ministru Daea a specificat că în anul 2019 
continuă finanțarea programelor din 2018 pentru susținerea 
producătorilor agricoli, reabilitarea irigațiilor, acordarea de apă 
gratuită agricultorilor, extinderea punctelor de lucru pentru protecția 
antigrindină, a Programului tomate în spații protejate, sprijinirea 
colectării lânii, sprijin pentru Programul de sprijin pentru  rasele 
Bazna-Mangalița. Se continuă Programul național apicol și 
Programul european pentru școli. În anul 2019 demarează finanțarea  
Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducţie, Programului de susţinere pentru activitatea de 
reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, Programului 
de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, 
a  Programului de înființare a centrelor pentru colectarea și 
prelucrarea legumelor, fructelor. Actele normative care au 
fundamentat aceste programe de investiții  au fost adoptate în cursul 
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anului 2018. De asemenea, va fi finanțat un Program de sprijinire a 
angajării tinerilor în agricultură, acvacultură și industrie alimentară, 
un Program de neutralizare a deșeurilor animale care prevede  o 
schemă de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de servicii 
subvenționate crescătorilor individuali de animale, pentru animalele 
moarte provenite din gospodăriile acestora și nu în ultimul rând va fi 
promovată o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea schemei „Ajutor 
de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de 
usturoi“.  

Ministerul agriculturii desfășoară acțiuni organizatorice și de 
logistică pentru funcționarea Societății Naționale „Casa Română de 
Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A., mecanism comercial 
funcţional capabil să ducă la valorificarea superioară a resurselor şi a 
producţiei agricole naţionale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
933/2018. 

S-a trecut la dezbaterea amendamentelor depuse de domnii 
parlamentari la proiectul bugetului de stat pe anul 2019 la Anexa nr. 
3/22.  

Membrii Comisiilor reunite au hotărât cu majoritate de voturi 
(s-au înregistrat 23 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă) avizarea 
favorabilă a proiectului de lege mai sus menționat cu două 
amendamente admise din cele opt înregistrate și dezbătute. Avizul 
comun va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisiei  pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, 
în vederea întocmirii raportului comun. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea Anexei nr. 3/38 al 
cărui ordonator principal de credite este Autoritate Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 

 Domnul președinte Alexandru Stănescu i-a dat cuvântul 
domnului vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor dr. Traian Petcu care în vederea  
susținerii bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor  a făcut  următoarele precizări: 
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- suma de 33.000 mii lei se va utiliza pentru plata salariilor 
persoanelor angajate în cadrul ANSVSA; 

- prevederea bugetară de 8.154 mii lei are următoarea 
componență: bunuri și servicii 

- transferuri între unități ale administrației publice – 810.961 
mii lei, a cărui detaliere se regăsește la capitolul II - Bugetul 
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  din 
venituri proprii; 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020 – suma de 34.250 mii lei pentru 
creditele bugetare, fiind la nivelul estimat de către direcția de 
specialitate în referatul de necesitate și caietul de sarcini, pentru 
serviciile de vaccinare antirabică la vulpi; 

S-a trecut la dezbaterea amendamentului depus de domnul 
deputat Dănuț Păle la proiectul bugetului de stat pe anul 2019 la 
Anexa nr. 3/38. 
 Membrii Comisiilor reunite au hotărât cu majoritate de voturi 
(s-au înregistrat 14  voturi pentru și 8 voturi împotrivă) avizarea 
favorabilă a proiectului de lege mai sus menționat cu un amendament 
respins. Avizul comun va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci și Comisiei  pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă 
de capital, în vederea întocmirii raportului comun. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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