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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 
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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 2019 

 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor, 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 2019, transmis cu adresa nr.L 88/2019, 
respectiv adresa nr.PL.x.26 din 9 februarie 2019.  

Proiectul de buget al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor (Anexa 3/38) a fost dezbătut în şedinţa comună care a avut loc în ziua de             
11.02.2019. 

La dezbateri a participat domnul Traian Petcu, Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentului depus, membrii Comisiilor au 
hotărât, cu majoritate de voturi (voturi pentru 14, voturi contra 8, abţineri  0),  să  avizeze 
favorabil  proiectul de lege. 

Amendamentul respins este cuprins în Anexa la aviz. 
 

 
 
  
           PREŞEDINTE,  PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE, 
 
                  Doina SILISTRU                     Costel ŞOPTICĂ                   Alexandru STĂNESCU 
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                                                                                                                                                                                                                         ANEXĂ  
 

 
AMENDAMENT RESPINS 

asupra Proiectului de buget al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Anexa 3/38) 
 
 

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. A.N.S.V.S.A 

 
Anexa nr. 38/ 3/ 27, pag 23 din 24 
cod program 1066 
cod indicator 831020 
capitol bugetar 20 
subcapitol 20.01.09 
 
Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire şi control 
al bolilor la animale, al celor 
transmisibile de la animale la om, 
protecţia animalelor şi protecţia 
mediului, de identificare şi 
înregistrare a bovinelor, suinelor, 
ovinelor şi caprinelor. 

Se propune majorarea sumei alocate 
pentru programul 1066, cu suma de 
55.000 mii lei, în creştere cu cca 
25%, față de propunerea din 
proiectul de buget transmis de 
Guvern. 
 
Autor: Dr. Danut PALE, Deputat 
PSD 

Necesitatea intensificării acţiunilor de 
prevenire şi combatere a evoluției 
virusului Pestei Porcine Africane pe 
teritoriul României. 
Necesitatea ajustării tarifelor 
acţiunilor sanitar veterinare prestate de 
medicii veterinari de liberă practică 
împuterniciţi pe baza contractului 
încheiat cu statul pentru realizarea 
acţiunilor de interes public naţional, 
medicii veterinari concesionari. 
 
Sursa de finanţare: 75% încasări 
proprii şi 25% prin redistribuire ăn 
cadrul bugetului ANSVSA 
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