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Comisiei din ziua de 21 decembrie 2021 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua  21 decembrie 2021, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 
(aviz comun cu: Comisia pentru agricultură,  industrie  alimentară şi dezvoltare 
rurală din Senat și Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic din 
Senat; PLx. 611/2021). 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul senator George 
Scarlat, președintele Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală a Senatului.  

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 2022, transmis cu adresa nr.L566/2021, respectiv adresa nr.PL.x 611 din 
20 decembrie 2021.  

În ședința comună au fost dezbătute și avizate proiectul de buget al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Anexa 3/22), respectiv 
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proiectul de buget al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor (Anexa 3/38). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd Bálint 

Magyar, Constantin Bîrcă, Adrian Alda,  Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, 
Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel 
Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae 
Giugea,  Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță,  Alin-Costel Prunean și 
Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Costel Șoptică, Corneliu Olar, Călin Constantin 
Balabaşciuc, Andrei-Iulian Drancă,  Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au 
fost prezenți on-line. 
 Proiectul de buget al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(Anexa 3/22), a fost prezentat în ședința comună de domnul Adrian-Ionuț 
Chesnoiu, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentelor depuse, 
membrii  celor trei Comisii avizatoare au hotărât, cu majoritate de voturi (34 de 
voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 abţineri),  să  avizeze favorabil  proiectul 
de lege. Amendamentele respinse au fost cuprinse în Anexa avizului. 
         Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de buget al Autorităţii 
Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Anexa 3/38). 
Acesta a fost prezentat de domnul vicepreședinte Alexandru Nicolae Bociu care 
exercită în prezent atribuțiile președintelui, cu rang de secretar de stat, al 
ANSVSA. La dezbateri a participat de asemenea, domnul Csutak Nagy Laszlo, 
vicepreședinte ANSVSA. 
 În urma dezbaterilor generale și pe articole, membrii  celor trei Comisii 
avizatoare au hotărât, cu majoritate de voturi (41 de voturi pentru),  să  avizeze 
favorabil  proiectul de lege. 

Cele două avize vor fi înaintate Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a 
Camerei Deputaţilor și Comisiei pentru buget, finanţe, piaţa de capital şi 
activitate bancară a Senatului în vederea întocmirii raportului comun la Proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2022. 
                 PREȘEDINTE,  
 Florin-Ionuț BARBU  
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