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SENATUL ROMÂNIEI 
Comisia pentru agricultură,  
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală 

SENATUL ROMÂNIEI 
Comisia pentru ape, păduri, 
pescuit şi fond cinegetic 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură,   industrie 
alimentară şi servicii specifice 

 
 
 
Nr.XXIII/52/25.02.2021        Nr.XXXIII/14/25.02.2021               Nr.4C-5/216/25.02.2021 
     
 
 
 
 
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 2021 

 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală, 
Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic ale 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 2021, transmis cu adresa            
nr.L 35/2021, respectiv adresa nr.PL.x. 109 din 23 februarie 2021.  

Proiectul de buget al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Anexa 3/22), împreună 
cu amendamentele depuse au fost dezbătute în şedinţa comună care a avut loc în ziua de  25.02.2021. 

La dezbateri a participat domnul Nechita-Adrian Oros, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentelor depuse, membrii Comisiilor au 
hotărât, cu majoritate de voturi (voturi pentru 25, voturi contra 20, abţineri - ),  să  avizeze favorabil  
proiectul de lege. 

Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa la aviz. 
 
 
 
  
             PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,                             PREŞEDINTE, 
 
          George SCARLAT                    Liviu-Lucian MAZILU                 Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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                                                                                                                                                                                                 ANEXA  
AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021 – Anexa 3/22 
 
 

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.  Ministerul Agriculturii  

Anexa 3/22/02 Capitolul 83.01 - 
”Agricultură, șilvicultură, piscicultură 
și vânătoare” 
Titlul 59 Titlul XI Alte cheltuieli  
Articolul 09 - Despăgubiri acordate 
producătorilor agricoli în caz de 
calamități naturale în agricultură 

Suplimentarea creditelor de 
angajament și a creditelor bugetare 
prevăzute în  bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu 
suma de 1.000.000 mii lei la 
capitolul 83.01 „Agricultură, 
silvicultură, piscicultură și 
vânătoare”, titlul 59 ” Alte 
cheltuieli”, articolul 59.09 ” 
Despăgubiri acordate producătorilor 
agricoli în caz de calamități naturale 
în agricultură”. 
 
Autori: 
Ion Marcel Ciolacu – deputat PSD 
Grup parlamentar PSD 
 

Motivare: Seceta severă din anul 
2020 a afectat o suprafața de aprox 1,2 
milioane ha teren arabil și a cauzat 
diminuarea producțiilor la culturile de 
primăvară, conducând aproape la 
înjumătățirea lor. Spre ex la cultura de 
porumb în 2020 producția a fost de 9,6 
milioane  față de 17,4 în 2019, la 
cultura de floarea soarelui 1,84 
milioane to față de 3,56 milioane to în 
2019.  
Aceste pierderi majore pentru 
fermierii români pun în pericol 
redresarea lor financiară pentru a 
putea continua activitatea agricolă în 
viitor și cresc riscurile asigurării 
siguranței alimentare a țării. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat, 
diminuarea creditelor de angajament și 
a creditelor bugetare prevăzute în 
bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale (Anexa 
3/65/02) cu suma de 1.000.000 mii lei, 
după cum urmează: 
- La Capitolul 54.01 Alte 
servicii publice generale,  titlul 50 - 
TITLUL V Fonduri de rezerva, 
articolul 01 Fond de rezerva bugetara 
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la dispozitia Guvernului cu suma de 
300.000 mii lei 
- La Capitolul 55.01 Tranzactii 
privind datoria publica și imprumuturi, 
titlul 30 TITLUL III Dobanzi, 
articolul 01 Dobanzi aferente datoriei 
publice interne, alineatul 01 Dobanzi 
aferente datoriei publice interne 
directe cu suma de 300.000 mii lei 
- La Capitolul 80.01 Acțiuni 
generale economice, comerciale și de 
munca, titlul 55 TITLUL VII Alte 
transferuri, articolul 01 A. Transferuri 
interne, alineatul 46 Transferuri către 
întreprinderi in cadrul schemelor de 
ajutor de stat cu suma de 400.000 mii 
lei. 

2.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 
Anexa nr. 3 / 22 / 02/09 

Se propune suplimentarea de credite 
de angajament cu suma de 1.000.000 
mii lei pentru despăgubiri acordate 
producatorilor agricoli în caz de 
calamități naturale în agricultură. 
 
Autori: senatorii Claudiu-Richard 
Târziu, Rodica Boancă, Sorin 
Lavric, Evdochia Aelenei, Ionuț 
Neagu, Gheorghe Adrian Catană, 
Andrei Hangan, Andrei Busuioc, 
Dorinel Cosma, Valentin-Rică 
Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea 
Daneasă, Sorin Mateescu 
Grupul Parlamentar al Alianței 
pentru Unirea Românilor. 
 

În sensul Legii 381/2002 beneficiază 
de despăgubiri recoltele distruse de 
fenomene naturale și boli care 
generează calamități naturale, conform 
caracterizării și încadrării întocmite de 
ministerul de resort. Astfel, statul, prin 
Ministerul Agriculturii și Dezvotării 
Rurale, este ținut să aloce o sumă 
destinată despăgubirii producătorilor 
agricoli și subvenționării primelor de 
asigurare, ca urmare a efectelor 
negative ale fenomenelor 
nefavorabile. Aceasta este conform cu 
orientările Uniunii Europene privind 
ajutoarele de stat în sectorul agricol.  
  
Sursa de finantare: 

- Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni Generale  

- surse europene pentru capitolul 
calamități 

 



 4 

3.  Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 

Înfiinţare cantina socială în sat 
Mastacan, Comuna Borleşti, Judeţul 
Neamţ 
 
Cofinanţare: 200 mii lei 
Dep. Şerban  Constantin 
Grup parlamentar PSD 
 

Îmbunătățire servicii publice. 
 
Sursa de finanţare: Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale 

 

4.  Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 

Reabilitare obiectiv „Monumentul 
Eroilor” în comuna Borleşti, judeţul 
Neamţ 
 
Cofinanţare: 40 mii  lei 
Dep. Şerban  Constantin 
Grup parlamentar PSD 
 

Modernizare comună 
 
Sursa de finanţare: Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale 

 

5.  Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 

Servicii sociale pentru persoane 
defavorizate în comuna Borleşti, 
judeţul Neamţ 
 
Confinanţare: 300 mii lei 
Dep. Şerban  Constantin 
Grup parlamentar PSD 
 

Servicii sociale pentru persoanele din 
categorii defavorizate. 
 
Sursa de finanţare: Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale  

 

6.  Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 

„Reconstrucţia ecologică forestieră 
pe terenuri degradate în perimetre de 
ameliorare din judeţul Neamţ” 
 
Valoare totală: 96 mii  lei 
Dep. Şerban  Constantin  
Grup parlamentar PSD 
 

Modernizare comună 
 
Sursa de finanţare: MLPDA 
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7.  Legea bugetului de stat - 2021 – anexa 
nr.3/22/02 Capitolul 8000 -01Partea V 
Acțiuni economice titlul 51 VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice 
 

Alocarea sumei de 150.000 mii de 
lei în vederea realizării obiectivului 
de investiție ,,Refacere sistem de 
irigație în județul Galați” 
 
Deputat Sandu Viorica PSD 
Deputat Nechita Aurel PSD 
Deputat Mărgărit Marius Mitică 
PSD  
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel PSD
Grup Parlamentar PSD 

Acest obiectiv este necesar pentru a 
veni în sprijinul agricultorilor gălățeni. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
150.000 mii lei  a sumelor atribuite 
Ministerului Finanțelor - Acțiuni 
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de 
rezervă”, articolul 01 ”Fond de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 

 

8.  Anexa 3/22 – bugetul Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale- 
buget AFIR 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 566 mii lei pentru renovarea, 
modernizarea și dotarea Căminului 
Cultural din comuna Vâlcelele, 
Județul Buzău. 
 
Autori 
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat 
PSD 
Lucian Romașcanu, senator PSD 
Liliana Sbîrnea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD 

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a 
facilităților  locuitorilor din comună. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

 

9.  Legea bugetului de stat -2021 – anexa 
nr.3/22/02 Capitolul 8000 -01 Partea 
V Acțiuni economice titlul 51 VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice 
 

Alocarea sumei de 150.000 mii de 
lei în vederea realizării obiectivului 
de investiție ,,Refacere sistem de 
irigație Județul Constanta,, 
 
Autori:  
Dumitrache Cristina, deputat PSD 
Țuțuianu Marius Horia, deputat PSD 
Lungoci Dumitru Lucian, deputat 
PSD  
Stroe Felix, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD 

Acest obiectiv este necesar pentru a 
veni în sprijinul agricultorilor din 
județul Constanta. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
150.000 mii lei  a sumelor atribuite 
Ministerului Finanțelor - Acțiuni 
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de 
rezerva”, articolul 01 ” Fond de 
rezerva bugetara la dispoziția 
Guvernului” 
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10.  Anexa nr. 3 /22 / 02/15 Se propune suplimentarea cu suma 
de 5000 mii lei credite bugetare 
necesare acordării de subvenții 
pentru sprijinirea producatorilor 
agricoli  
 
 
Autori: 
Deputat PSD Marian Mina 
Deputat PSD Cristina Elena Dinu 
Senator PSD Robert Cazanciuc 
Grup Parlamentar PSD 
 

Suplimentarea valorii sprijinului 
acordat producătorilor agricoli este 
deosebit de important pentru anumite 
tipuri de agricultura sau anumite 
sectoare agricole care deosebit de 
importante din motive economice și 
sociale sunt afectate de anumite 
dificultăți, cum ar fi secetă. Se 
propune astfel, suplimentarea 
bugetului Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale cu sumele necesare 
acestor despăgubiri. 
Sursa de finanțare: 
Realocare din bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni generale. 

 

11.  Anexa nr. 3 / 22 / 02/09 Se propune suplimentarea de credite 
bugetare  în cuantum de 5000 mii 
mii lei pentru despăgubiri acordate 
producătorilor agricoli din județul 
Giurgiu, ale căror terenuri  au avut 
parte de precipitații sub 50% din 
necesarul de apă de care culturile 
agricole au nevoie. 
Autori: 
Deputat PSD Marian Mina 
Deputat PSD Cristina Elena Dinu 
Senator PSD Robert Cazanciuc 
Grup Parlamentar PSD 

Suma este necesară pentru 
producătorii agricoli eligibili la  
despăgubiri cf. Legii 381/2002 pentru  
recoltele distruse de fenomene 
naturale precum seceta. Măsura este 
adecvată în raport cu orientările 
Uniunii Europene privind ajutoarele 
de stat în sectorul agricol.  
 Sursă de finanțare: 
 Realocare bugetară - acțiuni generale 
ale MFP 

 

12.  Anexa nr.3/22 – Bugetului 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, bugetul AFIR 

Se suplimentează cu 592 mii lei 
pentru - Cofinanțarea din bugetul de 
stat a proiectului, prin AFIR, privind 
înființarea și dotarea grădiniței din 
localitatea Suciu de Sus, județul 
Maramureș  
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Suciu de Sus din județul 
Maramureș necesită bani de la bugetul 
național pentru cofinanțarea 
proiectului privind înființarea și 
dotarea grădiniței din localitate. 
Acesta a fost demarat prin Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 
 

Sursa de finanțare: Realocare din 
Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
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13.  Anexa nr.3/22 – Bugetului 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, bugetul AFIR 

Se suplimentează cu suma de 431 
mii lei pentru - Cofinanțarea 
proiectului privind modernizarea 
căminului cultural în localitatea 
Suciu de Jos, județul Maramureș  
 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Suciu de Sus din județul 
Maramureș necesită bani de la bugetul 
național pentru cofinanțarea 
proiectului privind modernizarea 
căminului cultural din localitate. 
Acesta a fost demarat prin Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
și este în faza de licitație. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

 

14.  Anexa nr.3/22 – Bugetului 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, bugetul AFIR 

Se suplimentează cu suma de 198 
mii lei pentru - Cofinanțarea 
proiectului privind amenajarea Piaței 
pentru valorificarea produselor 
locale în comuna Suciu de Sus, 
județul Maramureș  
 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Suciu de Sus din județul 
Maramureș necesită bani de la bugetul 
național pentru cofinanțarea 
proiectului privind amenajarea Piaței 
pentru valorificarea produselor locale 
din localitate. Acesta a fost demarat 
prin Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale și este în faza de 
avizare contract lucrări. 
 

Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

 

15.  Anexa 3/22 – bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Se suplimentează bugetul cu suma 
de 7.000 mii lei pentru dezvoltarea 
și modernizarea infrastructurii 
agricole, comuna Mera, județul 
Vrancea. 
 
Autor: 
Halici Nicușor, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 

Investițiile în infrastructura agricolă 
sunt necesare în zonele rurale.  
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 
 

 

 


