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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 11 decembrie 2015, având 
următoarea ordine de zi: 

1. - Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 
(aviz; PLx 876/2015) . 
 Şedinţa a fost comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat.  

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnul deputat Vasile Iliuţă şi domnul deputat Florin Cătălin 
Teodorescu.  
 Au participat ca invitaţi: 
 - domnul Achim Irimescu -  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale; 
 - doamna Erika Stanciu -  secretar de stat, Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; 
 - domnul Dumitru Băiculescu -  preşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi de domnul senator 
Gheorghe Saghian, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat. 
 Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat ordinea de zi şi programul de 
audiere. 
 Domnul Achim Irimescu, ministrul agriculturii a prezentat datele principale 
din proiectul de buget al agriculturii pentru anul 2016. 
 În anul 2016, resursele financiare aflate la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, destinate finanţării programelor de sprijin a 
producătorilor agricoli din surse naţionale şi comunitare sunt de 20.832.453 mii 
lei, faţă de 23.652.896 mii lei în anul 2015, mai mici cu 2.829.433 mii lei. Această 
micşorare a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu suma de 
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2.829.433 mii lei se datorează finalizării Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007 – 2013 şi lansării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 
2020 la mijlocul anului 2015, care este în prezent în curs de contractare, astfel 
încât resursele financiare alocate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală au scăzut de la 11.770.737 mii lei în 2015 la 7.389.521 mii lei. 
 Au fost prezentate, în detaliu, principalele capitole ale bugetului şi alocările 
stabilite pentru anul următor. 
 Au urmat dezbateri. 
 Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că ar fi vrut mai multe explicaţii 
legate de partea de sprijin a agriculturii şi de capitolul de investiţii pentru anul 
viitor. Este nevoie de o clarificare a programului de investiţii în domeniul 
îmbunătăţirilor funciare, unde ar fi trebuit alocate, conform actelor legislative 
aprobate, aproximativ 145 mil. euro în îmbunătăţirea infrastructurii de irigaţii. 
 A observat că, în timp ce pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007 – 2013 s-a manifestat o atenţie deosebită, nu acelaşi lucru se constată pentru 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Care sunt efectiv sumele 
prevăzute a fi consumate în 2016 din surse europene ? 
 La această dată, pentru irigaţii, trebuia prezentată strategia. 
 Speră că, pe parcurs, prin rectificări, să fie crescut gradul de absorbţie la 
fondurile europene. 
  A întrebat cum se prezintă acum stadiul plăţilor pe suprafaţă, şi ce se face cu 
subvenţia la motorină, pentru că oamenii aşteaptă sprijinul Guvernului. 
 Domnul Achim Irimescu – a afirmat că prin credite de angajament speră să 
fie asiguraţi banii pentru lucrările din irigaţii. 
 În noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală nu s-au efectuat plăţi. 
 La plata sprijinului pe suprafaţă s-au făcut unele plăţi în avans.  
 Au fost greutăţi generate de softul utilizat pentru efectuarea plăţilor. 
 Din păcate, s-au înregistrat şi dezangajări de sume, aproximativ 800 mil. 
euro, din cauză că mulţi dintre potenţialii beneficiari nu au avut sumele necesare 
pentru partea de cofinanţare. 
 Domnul deputat Daniel Constantin – bugetul este în mare parte asemănător 
cu ceea ce a stabilit vechea conducere. 
 Este bine că pentru cercetare sumele sunt mai mari. 
 Banii pentru motorină nu sunt suficienţi, dar vor fi modificări şi sumele vor 
fi suplimentate. 
 Construcţia bugetului de stat trebuie să plece de la legile în vigoare. Din 
păcate, în bugetul pe 2016 sunt prevăzuţi doar 139 mil. lei pentru lucrările din 
îmbunătăţiri funciare. 
 În Programul Naţional de Dezvoltare Rurală sunt sume prevăzute inclusiv 
pentru irigaţii. Este un program fundamental pentru viitorul agriculturii româneşti. 
 În Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, sunt aproximativ 10% din 
fondurile alocate care nu au fost atrase. 
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 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 este singurul program 
care funcţionează. Aproximativ 600 mil. euro sunt acoperite cu contracte. Şi-a 
exprimat speranţa că Programul Operaţional pentru Pescuit va avea o activitate 
mai performantă. 
 Domnul deputat Stelian Dolha – a subliniat că o agricultură performantă 
trebuie să se bazeze pe cercetarea ştiinţifică. A cerut să se insiste mai mult pe 
renta viageră, dacă se vrea comasarea terenurilor agricole. A cerut să se acorde 
mai multă atenţie programului de irigaţii. 
 Domnul deputat George Scarlat – a afirmat că grupul parlamentar al 
Partidului Naţional Liberal a acordat un sprijin permanent activităţii din 
agricultură. Sumele pentru sistemele de irigaţii sunt insuficiente. În Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală s-a ajuns iarăşi la un număr mare de măsuri 
aprobate, 19 măsuri, în condiţiile în care se ceruse ca numărul acestora să fie de 14 
măsuri. 
 Domnul deputat Petre Daea – a arătat că apreciază modul în care a fost 
alcătuit bugetul agriculturii şi că Parlamentul a acordat în permanenţă atenţia 
necesară pentru bugetul pentru anul 2016, ca o expresie a interesului major pentru 
realizarea politicii agricole. A cerut să fie luate în calcul şi amendamentele 
formulate. 

S-a trecut la dezbaterea amendamentelor formulate. 
În ansamblu, proiectul de buget al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale a fost votat în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de buget al Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
Doamna Erika Stanciu, secretar de stat a prezentat datele principale. Au 

urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan-Cristian Chirteş şi Tinel 
Gheorghe, care au afirmat că sunt multe lucruri în continuare care trebuie 
rezolvate. Este cel mai slab buget pentru acest domeniu, la care se înregistrează o 
scădere de 65% a sumelor alocate. Ce se va întâmpla cu obiectivele şi şantierele 
care se vor bloca ? 

S-a supus la vot, în ansamblu, proiectul de buget. Propunerea de avizare 
favorabilă a fost votată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii de buget al 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru 
anul 2016. 

Domnul Dumitru Băiculescu, preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, a prezentat proiectul de buget. 

Au urmat dezbateri. S-a propus avizarea favorabilă a proiectului de buget. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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