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Către,
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Senatului
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor

AVIZ

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor
comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisia pentru
Agricultură, Industrie Alimentară şi Silvicultură 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 2002.

În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege, în şedinţa din data
de 23.10.2001, membrii Comisiilor au hotărât cu majoritate de voturi
întocmirea avizului favorabil cu următoarele amendamente:

1. Anexa 3/22/07, cap. 6701, subcap.02 - Amendarea solurilor acide
şi alcaline: +25 miliarde lei.

Deputat Ilie Neacşu - PRM
Deputat Mihai Nicolescu - PSD
Deputat Marinache Vişinescu - PRM
Deputat Marian Ianculescu - PSD

Motivare: Prin ameliorarea lor, aceste soluri reprezintă o rezervă
importantă de sporire a producţiei agricole.

Sursă: Prin redistribuire, în cadrul titlului 20 - Cheltuieli materiale
şi servicii.

Propunerea a fost adoptată în unanimitate de grupurile parlamentare
PSD, PRM, UDMR, PNL şi PD, fiind acceptată şi de conducerea
M.A.A.P.
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2. Anexa 3/22/07, cap.6701, subcap.04 - Combatere boli şi
dăunători în sectorul vegetal: +150 miliarde lei.

Deputat Ilie Neacşu - PRM
Deputat Mihai Nicolescu - PSD
Deputat Victor Neagu - PSD
Deputat Gheorghe Pribeanu - PRM

Motivare: În România, pierderile totale însumate, cultura mare şi
horticultura, ca urmare a dezinteresului faţă de protecţia culturilor, se
ridică anual la suma astronomică de 3 miliarde dolari - de cinci ori mai
mult decât suma minimă care ar fi necesară pentru achiziţionarea
produselor de uz fitosanitar, inclusiv costul lucrărilor impuse de
tratamente.

Sursă: Prin redistribuire, în cadrul titlului 20 - Cheltuieli materiale
şi servicii.

Propunerea a fost adoptată în unanimitate de grupurile parlamentare
PSD, PRM, UDMR, PNL şi PD, fiind acceptată şi de conducerea
M.A.A.P.

3. Anexa 3/22/07, cap.6701, Titlu 36 - Prime: +60 miliarde lei.
Deputat Ilie Neacşu - PRM
Deputat Mihai Nicolescu - PSD
Deputat Ion Mocioalcă - PSD
Deputat Octavian Sadici - PRM

Motivare: Pentru sprijinirea producătorilor apicoli.
Sursa: Prin redistribuire, în cadrul titlului 36 - Prime.
Propunerea a fost adoptată în unanimitate de grupurile parlamentare

PSD, PRM, UDMR, PNL şi PD, fiind acceptată şi de conducerea
M.A.A.P.

4. Anexa 3/22/07, cap. 6701, Titlu 40, alin.31 - Transferuri pentru
finanţarea patrimoniului genetic al animalelor: +25 miliarde lei.

Deputat Ilie Neacşu - PRM
Deputat Mihai Nicolescu - PSD
Deputat Ion Bozgă  - PSD
Deputat Vasile Predică - PRM

Motivare: Materialul genetic, importat în urmă cu 30 de ani, a fost
aclimatizat şi perfecţionat anual şi s-a redus sub limita calculată pentru
fiecare specie, existând pericolul consagvinizării.

Sursa: Prin redistribuire, în cadrul titlului 38 - Transferuri.
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Propunerea a fost adoptată în unanimitate de grupurile parlamentare
PSD, PRM, UDMR, PNL şi PD, fiind acceptată şi de conducerea
M.A.A.P.

De asemenea, Comisiile vă propun spre analiză şi dezbatere
următoarele amendamente:

5. Alin.1,2,3,5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art.29. - (1)  Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ

preuniversitar de stat, cu excepţia manualelor şi a celor prevăzute la
art.XIII alin.(1) lit.a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată prin
Legea nr.374/2001, creşelor şi oficiilor judeţene şi locale de consultanţă
agricolă se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale în a căror rază acestea îşi desfăşoară activitatea.

(2) Pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat, creşelor, oficiilor judeţene şi locale de consultanţă
agricolă, precum şi a celor aferente susţinerii sistemului de protecţie a
drepturilor copilului şi a persoanelor cu hadicap, din taxa pe valoarea
adăugată se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale, în sumă de 31.218,7 miliarde lei, potrivit
anexelor nr.9, 9a şi 9b.

(3) Sumele destinate pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de
învăţământ preuniversitar de stat, creşelor, oficiilor judeţene şi locale de
consultanţă agricolă, precum şi a celor aferente susţinerii sistemului de
protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor cu hadicap se
repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului
Bucureşti, judeţ şi municipiul Bucureşti, prin hotărâre  şi cu asistenţă
tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, după
caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau inspectoratului judeţean pentru
persoane cu handicap.

(5) Pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat, creşelor, oficiilor judeţene şi locale de consultanţă
agricolă şi cultură, pe lângă sumele defalcate de la bugetul de stat,
autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele
proprii ale acestora.

(6) Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul
preuniversitar de stat, unităţile de cult şi al oficiilor judeţene şi locale de
consultanţă agicolă este prevăzut în anexa nr.10 şi 101.

Motivare: Denumire cuprinsă în Aquis-ul Comunitar, Ordonanţa
nr.61/1998 privind modul de finanţare şi decontare a cheltuielilor privind
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instruirea şi formarea profesională în agricultură şi Hotărârea Guvernului
nr.676/1998 privind organizarea şi funcţionarea ANCA.

Anexa nr.101 cuprinde un număr de 47 de posturi în plus, deoarece
mulţi dintre cei disponibilizaţi au câştigat procesul în instanţă şi trebuie
reangajaţi. Deputat - Ilie Neacşu - PRM

6. După alin.6 al art.29 se introduce un alin. nou, alin.61:
Art.29. - (61) - Salarizarea personalului din cadrul oficiilor

judeţene şi centrelor locale de consultanţă agricolă se va face potrivit
Legii nr.154/1998 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000,
cu modificările şi completările ulterioare.      Dep. Ilie Neacşu - PRM

Motivare: Pentru a respecta grila de salarizare prevăzută pentru
specialiştii de la M.A.A.P.

7. După alin.2 al art.35 se introduce  un alin. nou, alin.3:
Art.35. - (3) - Sumele colectate de la carburantul auto utilizat

pentru agricultură, conform Legii 118/1996 republicată cu
modificările ulterioare, vor fi transferate Ministerului Alimentaţiei şi
Pădurilor pentru suplimentarea fondurilor pentru sprijinirea
producătorilor agricoli, pentru terenuri agricole cultivate, în
cuantum de 450.000 lei pe ha. de teren cultivat.

Motivare: Prin aceste modificări la Legea Bugetului de stat, se
rezolvă atât solicitarea M.L.P.T.L. de colectare a taxei de drum cât şi
problemele care apar la restituirea sumelor colectate din sectorul
agriculturii. Pe baza calculelor făcute de Ministerul Agriculturii,
cuantumul taxelor de drum colectate pentru combustibilul utilizat la 1 ha.
de cultură este de cca.450.000 lei.
                           Consider că suplimentarea cu 450.000 lei a ajutorului
financiar acordat producătorilor agricoli pentru terenurile agricole
cultivate, rezolvă atât problema agricultorilor care folosesc combustibilul
pentru diferite maşini şi utilaje agricole cât şi o corectă colectare a taxei
de drum.                                                  Deputat: Mircea Toader - PD

8. Anexa 3/22/07, cap.5001, Titlu 34 - Subvenţii: +2.500 miliarde
lei.

Motivare: Pentru a evita situaţia creată în 2001 când semănatul
culturilor a fost întârziat din cauză că producătorii aşteptau subvenţia. Se
are în vedere şi subvenţia acordată pentru cumpărarea de tractoare şi
utilaje agricole.
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Sursa: Creşterea sumei prevăzute pe venitul microintreprinderilor,
precum şi  reducerea investiţiilor de capital de la M.L.P.T.L.

Grupul PNL

9. Anexa 3/22/07, cap.5001, Titlu 34 - Subvenţii: +1.000 miliarde
lei.

Motivare: Pentru a evita situaţia creată în 2001 când semănatul
culturilor a fost întârziat din cauză că producătorii aşteptau subvenţia. Se
are în vedere şi subvenţia acordată pentru cumpărarea de tractoare şi
utilaje agricole.

Sursa: M.L.P.T.L. - Anexa 3/24, cap.5012, Fond special drumuri
publice.

Deputat Marinache Vişinescu - PRM
Deputat Ioan Bâldea - PRM
Deputat Vasile Predica - PRM
Deputat Ludovic Mardare - PRM
Deputat Gheorghe Pribeanu - PRM
Deputat Octavian Sadici - PRM

10. Anexa 3/22/07, Titlu 40, alin.53 - Sprijinirea producătorilor
agricoli: +1.900 miliarde lei.

Motivare: Subvenţionarea fâneţelor şi păşunilor în zona de munte
(fertilizări, supraînsămânţări pe cca.2.000.000 ha.).

Sursa: Reducerea finanţărilor de la M.L.P.T.L.
Grupul PNL

11. Anexa 3/22/07, Titlu 40, alin.53 - Sprijinirea producătorilor
agricoli: +1.600 miliarde lei.

Motivare: Acordarea de ajutor pentru producători, conform
O.U.G.nr.108/2001.

Sursa: M.L.P.T.L. - Anexa 3/24, cap.5012, Fond special drumuri
publice.

Deputat Marinache Vişinescu - PRM
Deputat Ioan Bâldea - PRM
Deputat Vasile Predica - PRM
Deputat Ludovic Mardare - PRM
Deputat Gheorghe Pribeanu - PRM
Deputat Octavian Sadici - PRM
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12. Anexa 3/22/07, cap.6701, art.37 - Prime acordate producătorilor
agricoli: +400 miliarde lei.

Motivare: Pentru subvenţionarea exportului de carne de porc,
pasăre şi vită.

Sursa: M.L.P.T.L. - reducerea investiţiilor de capital.
Grupul PNL

13. Anexa 3/22/07, cap.6701, Titlu 36 - Prime: +20 miliarde lei.

Motivare: Stimularea producţiei de carne de pasăre cu 2.600 lei/kg
pentru o cantitate de 10.000 tone abatorizate.

Sursa: Suplimentarea prin redistribuire, în cadrul bugetului
agriculturii.

Deputat Dan Rasovan - PSD

14. Anexa 3/22/07, cap.6701, art.34, alin.03 - Subvenţii: +20
miliarde lei.

Motivare: Stimularea producţiei de ouă cu 200 lei/buc., pentru o
cantitate de 100 milioane buc.ouă, livrate la fondul pieţei.

Sursa: Suma se redistribuie de la subcap.14 - Îmbunătăţiri funciare,
irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului.

Deputat Dan Rasovan - PSD

15. Anexa 3/22/07, cap.6701, Titlu 35, alin.03 - Acoperirea sumei
fixe la seminţe: +200 miliarde lei.

Motivare: Pentru a înlătura situaţia întâlnită în acest an şi anume
folosirea de sămânţă necertificată.

Sursa: Redistribuire în cadrul bugetului M.A.A.P.
Grupul PNL

16. Anexa 3/22/07, cap.6701, subcap.50 - Alte unităţi şi acţiuni din
domeniul agriculturii şi silviculturii: +400 miliarde lei.
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Motivare: Conform Programului de guvernare aceste sume sunt
prevăzute pentru împădurirea a 25.000 ha teren degradat.

Surse:  M.L.P.T.L. - reducerea investiţiilor de capital.
Grupul PNL

17. Anexa 3/22/07, se propune reintroducerea capitolului -
Împrumuturi: +3.000 miliarde lei

Motivare: Constituirea fondului pentru preluarea produselor
agricole.

Surse: M.L.P.T.L. - reducerea investiţiilor de capital.
Grupul PNL

18. Anexa 3/23/28 - Fişa obiectivului de investiţii, cap.C, alin.4,
pct.4.1:  +30 miliarde lei.

Motivare: Investiţie demarată în luna august 1987, este o necesitate
absolută pentru asigurarea cu apă atât a agenţilor economici cât şi a
populaţiei, precum şi pentru soluţionarea deselor inundaţii care afectează
comunele din zonă şi municipiul Brad.

Sursa: Redistribuire de la alte obiective.
Deputat Gheorghe Barbu - PD   

              PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

    Victor APOSTOLACHE  Ilie NEACŞU
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