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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 

 

Bucureşti, 08.02.2017 
Nr. 4c-4/49 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din ziua de 3 februarie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 3 
februarie 2017, având următoarea ordine de zi: 
          1. Dezbaterea și avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe 
anul 2017 (aviz; PLx 7/2017). 
         Ședința s-a desfășurat în comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură și dezvoltare rurală din Senat.  

Au fost prezenţi  23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Munteanu Ioan, Dîrzu Ioan, Oros Nechita-Adrian, 
Stănescu Alexandru, Ciocan Dan, Giugea Nicolae, Boboc Tudorița-
Rodica, Boroianu Aurel-Robert, Calotă Florică Ică, Furic Iarco, 
Gheorghe Tinel, Havrici Emanuel-Iuliu, Magyar Loránd-Bálint, Niță 
Nicu, Olar Corneliu, Păle Dănuț, Prisnel Adrian-Claudiu, Sebestyen 
Csaba-Istvan, Simionca Ionuț, Șerban Cirpian-Constantin, Tabugan 
Ion, Terea Ioan. Domnul deputat Vasile Gudu a fost înlocuit de 
domnul deputat George Șișcu. Domnul deputat Cristian Ghinea a fost 
absent. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Petre Daea - Ministrul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale; 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Dănuț Alexandru Potor – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- domnul Attila Gyorgy – secretar de stat, Ministerul 
Finanțelor Publice. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 
Munteanu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și avizarea Proiectului Legii bugetului 
de stat pe anul 2017. 

Domnul deputat Ioan Munteanu, președintele comisiei, a 
prezentat propunerile de program pentru desfășurarea dezbaterilor și 
le-a supus votului. Propunerile au fost votate în unanimitate.  

Domnul Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,  
a prezentat o sinteză a bugetului MADR pentru 2017. A afirmat că 
este pentru prima dată când bugetul este construit pe programe și are 
în spate etapele de derulare și sumele necesare realizării programelor 
menționate.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Nicolae Giugea – a afirmat că sunt multe 

lucruri interesante care au fost prezentate în program. Cu unele este 
de acord, dar nu este de acord cu modul în care sunt finalizate. Pe 
programul antigrindină nu se acoperă zone multe și este ineficient.  

Programul bio – cum dezvoltă acest program, în condițiile în 
care laboratoarele care să certifice producția au primit sume atât de 
mici, de 25.000 lei ?  

Domnul deputat Sebestyen Csaba-Istvan – este unul din cele 
mai bune programe, dar trebuie acordată mai multă atenție modului 
în care se acoperă toate zonele, având în vedere că teritoriul țării este 
împărțit proporțional în șes, deal și munte, dar programele se axează 
mai mult pe zona de câmpie.  

La fel, raportul vegetal-zootehnic este dezechilibrat, în 
favoarea sectorului vegetal.  

Un alt dezechilibru se referă la caracterul multifuncțional al 
agriculturii, în sensul că protecția mediului, îndeplinirea funcțiilor 
sociale și alte funcții nu sunt avute în vedere în aceeași măsură. Din 
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aceste considerente, bugetul pare cel puțin neechilibrat, dar speră că 
pe parcursul anului să fie operate corecțiile necesare.  

Domnul senator Costel Șoptică – dacă Agenția de Păți și 
Intervenție pentru Agricultură este subordonată MADR, se poate 
spera ca deficiențele constatate de domnul ministru să fie înlăturate ? 
A întrebat cum se vor cheltui sumele repartizate pentru irigații ? 

Domnul deputat Corneliu Olar – pe zona de munte există o 
problemă: anumite ONG-uri au creionat țara pe arii protejate, Sit 
Natura 2000. Nu a văzut ca în Comisie să fie abordate probleme din 
silvicultură. Nu este de acord cu regulile impuse pentru ariile 
protejate, care au implicații economice pentru proprietarii de păduri.  

Domnul deputat Adrian-Nechita Oros – a criticat faptul că 
PNDR a fost scris de o firmă olandeză, care nu s-a consultat cu 
fermierii. Anul acesta să fie înlăturate neajunsurile.  

Domnul deputat Nicolae Giugea – a adresat unele întrebări 
legate de structura bugetului.  

După finalizarea dezbaterilor, domnul Petre Daea a dat 
răspunsuri la  întrebările formulate și a clarificat unele aspecte 
rezultate în urma discuțiilor purtate.  

Au urmat dezbaterile pe amendamentele formulate.  
Domnul deputat Ioan Munteanu – a precizat că sunt formulate 

10 amendamente, prezentate într-o listă distinctă. 
În timpul dezbaterilor, membrii celor două Comisii au acordat 

voturi amendamentelor formulate astfel: 
- la amendamentul de la poziția 1 s-a propus adoptarea. 

Amendamentul a fost aprobat în unanimitate; 
- la amendamentul de la poziția 2 s-a propus aprobarea. 

Propunerea a fost votată cu 21 de voturi pentru și 10 abțineri; 
- la amendamentul de la poziția 3 s-a propus aprobarea. 

Propunerea a fost votată cu 20 de voturi pentru și 11 abțineri; 
- amendamentele de la pozițiile 4 și 5 au fost respinse. S-au 

înregistrat 10 voturi pentru și 21 de voturi împotrivă; 
- amendamentul de la poziția 6 a fost respins. S-au 

înregistrat 1 vot pentru, 27 voturi împotrivă și 3 abțineri; 
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- amendamentul de la poziția 7 a fost respins. S-au 
înregistrat 10 voturi pentru amendament și 21 de voturi împotrivă; 

- amendamentele de la pozițiile 8, 9 și 10 au fost respinse în 
unanimitate.  

În ansamblu, proiectul de buget al agriculturii a fost aprobat cu 
21 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă. 

În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza propunerii de 
buget pentru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor. 

La dezbateri au participat ca invitați: 
- domnul Geronimo Răducu Brănescu – președinte, 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor;  

- domnul Csutak Laszlo Nagy – vicepreședinte, Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

- domnul Gabriel Vasile Drăgan – director general, 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor. 

Domnul Geronimo Răducu Brănescu, președinte ANSVSA, a 
prezentat în detaliu principalele programe pe care este structurat 
bugetul Autorității și a subliniat că ANSVSA acționează în scopul 
asigurării statusului de sănătate al animalelor, precum și al populației 
României, în linia programului de guvernare, a programelor și 
proiectelor asumate, cu respectarea legislației specifice domeniului.  

Au urmat dezbateri.  
Au luat cuvântul domnii deputați Sebestyen Csaba-Istvan, 

Dănuț Păle, Adrian-Nechita Oros, Ioan Dîrzu, domnul senator 
Alexandru Pereș. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului 
de buget al ANSVSA. Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 20 de voturi pentru și 6 abțineri.  

   
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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