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AVIZ COMUN
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 2004, trimis de Guvernul României.
În urma dezbaterilor din şedinţa comună care a avut loc în data de 29.10.2003,
membrii Comisiilor au hotărât cu majoritate de voturi (8 voturi împotrivă şi 9 abţineri) să
avizeze favorabil proiectul de lege, cu următoarele amendamente admise:
1.

Capitolul 67.01 Agricultură, Suplimentarea cu 120 miliarde lei în
silvicultură
aplicarea programului strategic în
Titlul 20 Cheltuieli materiale şi domeniul
sanitar-veterinar
de
servicii
supraveghere, profilaxie şi combatere a
bolilor la animale, de prevenire a
transmiterii bolilor de la animale la om
şi de protecţia mediului.

Motivare:
Sursa de finanţare:
Redistribuire în cadrul Cap.67.01 –
Titlul 40 – Sprijinirea producătorilor
agricoli.

Grup PSD Senat şi Camera Deputaţilor
2.

Capitolul 67.01
Se suplimentează cu 5 miliarde lei.
Titlul 40, alin.31 – Transferuri
pentru finanţarea patrimoniului Deputat PRM: Ioan Bâldea
genetic ala animalelor
Deputat PRM: Ludovic Mardari
Deputat PRM: Octavian Sadici
Deputat PRM: Gheorghe Pribeanu
Deputat PRM: Gelil Eserghep
Deputat PRM: Marinache Vişinescu

În cadrul articolului
TRANSFERURI

38

-

3.

Anexa 3/21/06

Propunem suplimentarea cu 5,0
miliarde lei, la capitolul 67.01 Cheltuieli de capital, subcapitolul 15 –
Silvicultură
(de la suma de 371,383 miliarde lei la
700 miliarde lei).
Deputat PD de Alba: Alexandru Pereş
Deputat PUR: Amalia Bălăşoiu
Deputat PNL: Dan Coriolan Simedru
Senator PNL: Gheorghe Flutur

Motivare:
Aplicarea Legii 289/2000 privind
perdele forestiere de protecţie
are ca finalitate atenuarea
fenomenelor naturale dezastruoase
şi protecţia localităţilor, a şoselelor
şi a culturilor agricole
Acest lucru trebuie să fie un obiectiv
esenţial al programelor de investiţii
pentru zonele de est şi sud-est ale
României paralel cu refacerea
sistemelor de irigaţii şi desecări.
Suma solicitată de 5,0 miliarde lei
va
trebui
folosită
pentru
proiectarea viitoarelor PERDELE
FORESTIERE DE PROTECŢIE
Sursa de finanţare:
Redistribuire în cadrul capitolului.

–

Cercetare Suplimentare cu 30 miliarde lei la Motivare:
Titlul 38 – Transferuri neconsolidate.
Sursa de finanţare:
Redistribuire din cadrul Cap.69.01 –
Grup PSD Senat şi Camera Deputaţilor alte acţiuni economice – Stimularea
Grup PRM Senat şi Camera producţiei pentru export şi a
Deputaţilor
exportului.

4.

Cap.71.01
ştiinţifică

5.

Anexa nr.3/21
Continuarea şi finalizarea obiectivelor
Cod ordinator 121
de irigaţii
Cod program 170
Terasa Carasu – impermealizări – 1,7
Capitol 67.01. Agricultură şi miliarde lei
silvicultură
Terasa Seimeni – impermeabilizări –
2,7 miliarde lei
Deputat PSD: Elena Liana Naum

Motivare:
Având în vedere faptul că în cadrul
amenajărilor din Terasa Carasu şi
Terasa Seimeni judeţul Constanţa,
se află concentrate 72% din
suprafeţele care vor funcţiona în
compania agricolă 2004, este
necesară includerea lucrărilor de
impermeabilizare canale în cadrul
Listei de investiţii 2004 a SNIF SA.
Sursa de finanţare:
De la sistemul Sinoe.

În cadrul dezbaterilor au mai fost făcute propuneri din partea membrilor celor
două comisii, pentru care nu s-au găsit surse de finanţare în prezentul proiect de buget.
Aceste propuneri sunt prezentate în anexă şi vor fi susţinute în Plenul Camerei
Deputaţilor şi al Senatului.

PREŞEDINTE,
Nicolae PĂTRU

PREŞEDINTE,
Ioan BÂLDEA
2

