PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Comisia pentru mediu
şi echilibru ecologic

Comisia pentru mediu

Nr. 4c-27/250/17 decembrie 2014

Nr. LXXII/75/17 decembrie 2014

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015
În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru mediu a Senatului au fost sesizate,
prin adresele PLx 572 din 13 decembrie 2014 şi L743 din 13 decembrie 2014, pentru
dezbatere şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015.
Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, membrii celor două comisii sesizate au examinat proiectul de
lege mai sus menţionat în şedinţa din 17 decembrie 2014.
La şedinţa comisiilor a participat, în calitate de ordonator principal de credite,
doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului şi schimbărilor climatice care
a prezentat concluziile şi propunerile asupra bugetului propriu.
În urma finalizării dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015, cu
amendamentele admise prevăzute în anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor
ordinare.
PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

PREŞEDINTE,
ION POPA
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ANEXA
AMENDAMENTE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015
Nr. crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

1.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Anexa 3/23/01

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Redistribuirea sumelor în cadrul
bugetului Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice. Se alocă
suma de 1.400 mii lei pentru
obiectivul „Modernizare parc
comunal/Dentrologic – Elena
Sturdza – 3,5 H” comuna
Dobârceni, judeţul Botoşani.

Obiectiv nou. Obiectivul de
investiţii are un impact social
major.

Motivaţia
respingerii
(numai pt.
comisii)

Sursa de finanţare: prin
diminuarea sumelor
prevăzute la Anexa
3/23/01/5000/20/TITLUL II
BUNURI SI SERVICII

Obiectiv nou - demarare lucrări
Autorii amendamentului:
Deputat PDL Cristian-Constantin
ROMAN
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ
Deputat PNL Dumitru-Verginel
GIREADĂ
Deputat PNL Roxana-Florentina
ANUŞCA ŢURCANU
Senator PNL Viorel GRIGORAŞ
Grupurile Parlamentare ale PDL şi
PNL din Camera Deputaţilor şi
2

3
2.

Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice
Anexa 3/23

3.

Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice
Anexa 3/23/02/5001/55

Senat
Se alocă suma de 10.000 mii lei Suma este necesară pentru
pentru amenajarea de diguri şi lucrări esențiale în unele
regularizare râuri afectate de comunități,
afectate,
în
inundații în județul Suceava.
repetate rânduri, de inundații.
Obiectivele de investiții
Autori:
deservesc unui număr mare
Gheorghe FLUTUR , senator PDL de locuitori și, de asemenea,
Sanda-Maria
ARDELEANU, trebuie avut în vedere faptul
deputat PDL
că se dorește și amenajarea
Ioan BALAN, deputat PDL
turistică a unora dintre aceste
Grupul Parlamentar PDL din râuri, care nu se poate face
Camera Deputaţilor
fără aceste lucrări finalizate.

Se alocă suma de 30.000 mii lei
pentru împăduriri în vederea
combaterii eroziunii solului și a
alunecărilor de teren din judeţul
Suceava.
Autori:
Gheorghe FLUTUR , senator PDL
Sanda-Maria ARDELEANU,
deputat PDL, Ioan BALAN,
deputat PDL
Grupul Parlamentar PDL din
Camera Deputaţilor

Sursa
de
finanţare:
diminuarea
sumelor
prevăzute
la
Anexa
3/23/01/5000/20/TITLUL II
BUNURI SI SERVICII cu
suma de 10.000 mii lei.
Suprafețe importante din
județul Suceava sunt expuse
riscului de alunecări și de
eroziune a solului, inclusiv în
proximitatea zonelor locuite.
Împăduririle sunt o măsură
obligatorie și în planul de
prevenire ca calamităților
provocate
de
fenomene
meteorologice.
Sursa
de
finanțare:
diminuarea
sumelor
prevăzute
la
Anexa
3
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4.

Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice
Anexa 3/23

5.

Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice
Anexa 3/23/02

Se alocă suma de 10.000 mii lei
pentru amenajarea diguri şi
regularizare
râu
Suceava,
municipiul Suceava, jud. Suceava.

3/23/01/5000/20/TITLUL II
BUNURI SI SERVICIIcu
suma de 30.000 lei.
Este necesară efectuarea
acestor lucrări pentru a
înlătura pericolul de inundații
și pentru a oferi, ulterior,
locuitorilor
municipiului
Suceava o zonă de agrement
pe malul acestei ape care
traversează orașul.

Autori:
Gheorghe FLUTUR , senator PDL
Sanda-Maria
ARDELEANU,
deputat PDL, Ioan BALAN,
deputat PDL
Sursa
de
finanțare:
diminuarea
sumelor
Grupul Parlamentar PDL din prevăzute
la
Anexa
Camera Deputaţilor
3/23/01/5000/20/TITLUL II
BUNURI SI SERVICIIcu
suma de 10.000 lei.
Se alocă suma de 15.000 mii lei, Lucrările de punere în
destinată finanţării parţiale a siguranță a digurilor de pe
obiectivului de investiţie denumit râurile Ialomiţa şi Prahova
“Punerea în siguranţă a lucrărilor sunt de maximă importanță
de apărare împotriva inundaţiilor întrucât vor apara împotriva
pe Râul Ialomiţa şi afluenți în zona inundaţiilor
localităţile:
Municipiului Urziceni, judeţul Adâncata,
Patru-Fraţi,
Ialomiţa, etapa a II-a.” Valoarea Moldoveni,
Bărbuleşti,
totală inclusiv TVA a proiectului Coşereni, Urziceni, Borăneşti,
Axintele,
este de 22.687,863 mii lei, județul Bărcăneşti,
Ialomiţa.
Manasia, Broşteni, Alexeni,
Ion
Roată.
Localităţile
enumerate au fost afectate de
Autori:
Tinel GHEORGHE, deputat PDL
inundaţii în anul 2005.
Grupul

Parlamentar

PDL

din Sursa

de

finanţare:
4
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6.

Anexa 3/23/02 Ministerul Ministerul
Mediului şi Schimbărilor
Climatice/Capitol 5001 Cheltuieli buget
de stat / Titlul VI Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice/ Art
02/ Alin 14 Programe multianuale de
mediu şi gospodărire a apelor

Camera Deputaţilor

Diminuarea cu 15.000 mii
lei a sumelor prevăzute la
anexa 3/23/02, capitolul
5001, grupa 20, titlul II,
articolul 01, ”Bunuri şi
servicii”

Majorarea cu 400 mii lei a
bugetului pentru construirea unui
sistem de apărare mal – Pârâul
Provița, din comuna Provița de Jos,
județul Prahova.

În decursul acestui an, mai
multe localități din județul
Prahova au suferit din cauza
inundațiilor.
Construirea
acestui sistem de apărare pe
malul pârâului Provița este
singura
modalitate
de
protejare a locuitorilor din
Provița de Jos. Din păcate,
bugetul primăriei nu dispune
de fondurile necesare pentru
realizarea acestui proiect,
motiv pentru care, se propune
admiterea
prezentului
amendament.

Autor:
Roberta Anastase, deputat PDL
Grupul Parlamentar PDL din
Camera Deputaţilor

7.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Anexa nr 3/23

Sursă
de
finanțare:
diminuarea sumei prevăzute
la Capitolul 5001/ Titlul VIII
Proiecte cu finanțare din
fonduri
externe
nerambursabile
(FEN)
postaderare/ Art 03 Programe
din Fondul de Coeziune (FC)
Se propune alocarea sumei de 500 Se
solicită
admiterea
pentru
mii lei pentru înfiinţarea unui amendamentului
Centru Naţional de Informare şi înfiinţarea acestui centru,
5

6
Educaţie Ecologică, în Bucureşti

întrucât
majoritatea
societăților care desfășoară
Autori:
activități în sectoarele de
Andreea Maria Paul, deputat PDL
colectare,
reciclare
și
valorificare a deșeurilor încă
Grupul Parlamentar PDL din nu au suficiente date cu
Camera Deputaților
privire
la
regulamentele
europene, nu sunt lămurite
cum se aplică și poate că
majoritatea nici nu le cunosc.

8.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Anexa nr 3/23

Se propune alocarea sumei de
4.000 mii lei, pentru asigurarea
cofinanţării dezvoltării unui
sistem informatic ce vizează
trasabilitatea deşeurilor, la nivel
naţional
Autori:
Andreea Maria Paul, deputat PDL
Grupul Parlamentar
Camera Deputaților

9.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Programul Protectia Mediului

PDL

din

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
prin
transferul de la alte unități ale
administrației publice
Se
solicită
admiterea
amendamentului
pentru
dezvoltarea acestui sistem
informatic
ce
permite
trasabilitatea deşeurilor din
momentul generării până la
valorificare/reciclare
şi
respectiv, eliminare. Proiectul
se poate realiza cu finanţare
prin Programul Operaţional
Sectorial - Mediu

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
prin
transferul de la alte unități ale
administrației publice
Se propune alocarea din suma Proiectul raspunde nevoilor
prevazuta
pentru
Programul de dezvoltare ale comunitatii
Protectia Mediului , a sumei de si poate fi finantat prin
6

Anexa 3/23/27

10.

11.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Programul Protectia Mediului
Anexa 3/23/27

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice, capitolul 50.01.55.01.55
Anexa 3/23/02

7
200 MII LEI pentru finanțarea Programul Protectia Mediului
obiectivului :
REGULARIZARE
PARAU
PALTINATA-GURA VAII Judetul
Bacau
Autor :
Deputat PNL, Ionel PALAR
Se propune alocarea din suma
prevazuta
pentru
Programul
Protectia Mediului 742,00 MII lei
CORECTIE TORENTI PE ALBIA
PARAIELOR BORTOSENI SI
HOLOS, judetul Bacău,

PROIECT IN DERULARE
GAL
CONTRIBUTIE DE BL249,00 MII LEI

Autor :
Deputat PNL, Ionel PALAR
Se propune alocarea sumei de
1.011 mii lei, pentru finanţarea
obiectivului
“Servicii
de
împădurire pentru protejare
împotriva eroziunii solului”,
comuna Turcoaia, jud. Tulcea

Se impune realizarea acestui
obiectiv pentru a se preveni
acţiunea de eroziune a solului
(80,9 ha prin POS Mediu)

Autor:
Deputat PNL – Popa OctavianMarius
12.

Anexa 3/23/02, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice, capitolul
50.01.55.01.55, si 83.01.55.01.55,
propuneri 2015

Se propune alocarea sumei de
40.000 mii lei, pentru finanţarea
lucrărilor
de
împădurire
–
realizarea perdelelor forestiere de
protecţie.

Sursa de finanţare: Bugetul
Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice

Sume
necesare
pentru
finanţarea
lucrărilor
de
împădurire.
Sumele
menţionate vor fi utilizate
inclusiv pentru realizarea
perdelelor
forestiere
de
7

8
Autor:
Deputat PNL – Varga Lucia-Ana

13.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Anexa nr. 3/23/02

protecţie.

Sursa de finanţare –
Grupurile Parlamentare ale PNL si Venituri
din
vânzarea
PDL din Camera Deputaților şi certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră –
Senat
cap.30.01.11 - propuneri
2015 – 40.000 mii lei şi/sau
sume prevăzute de art.13
alin.1 din OUG 196/2005.
Se introduce anexa 3/23/02a - În baza prevederilor HG
Sume
alocate
prin
bugetul 428/2013
privind
Ministerului
Mediului
şi organizarea şi funcţionarea
Schimbărilor Climatice pentru Departamentului pentru ape,
Departamentul pentru Ape, Păduri păduri şi piscicultură, precum
şi Piscicultură
şi pentru modificarea şi
completarea
Hotărârii
Guvernului
nr.
48/2013
privind
organizarea
şi
Autor:
Deputat PNL – Varga Lucia-Ana
funcţionarea
Ministerului
Mediului şi Schimbărilor
Climatice
şi
pentru
modificarea
unor
acte
normative
în
domeniul
mediului şi schimbărilor
climatice, cu modificări şi
ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri
de reorganizare în cadrul
administraţiei
publice
centrale şi pentru modificarea
unor acte normative, aprobată
cu modificări şi completări
8

9

14.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice, capitolul 50.01.55.01.06, şi
83.01.55.01.06, propuneri 2015
Anexa 3/23/02

Se propune alocarea sumei de
45.000 mii lei, pentru sprijinirea
proprietarilor de păduri şi
asigurarea dezvoltării durabile a
pădurilor.
Autor:
Deputat PNL – Varga Lucia-Ana
Grupurile Parlamentare ale PNL si
PDL din Camera Deputaților şi
Senat

prin Legea nr. 71/2013, cu
modificările şi completările
ulterioare, Departamentului
pentru
ape,
păduri
şi
piscicultură funcţionează ca
ordonator
principal
de
credite, de asemenea în Legea
Bugetului de stat pentru anul
2014 – 356/2013, respectivele
sume au fost defalcate.
Sume
necesare
pentru
sprijinirea proprietarilor de
păduri, pentru punere în
aplicare în anul 2015 a
prevederilor art. 96 şi 97 din
Codul
silvic,
respectiv
acordarea
compensaţiilor
reprezentând contravaloarea
produselor
pe
care
proprietarii nu le recoltează,
datorită funcţiilor de protecţie
stabilite prin amenajamente
silvice
care
determină
restricţii în recoltarea de masă
lemnoasă - 40.000 mii lei şi
sprijinirea proprietarilor de
păduri pentru asigurarea
dezvoltării
durabile
a
pădurilor 5.000 mii lei.
Sursa de finanţare
Ministerul
Mediului
Schimbărilor Climatice

–
şi

9

15.

16.

10
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Se propune alocarea sumei de
Climatice, capitolul 50.01.70, Cheltuieli 400.000 mii lei, pentru finanţarea
de capital - propuneri 2015 – 115.710 lucrărilor de investiţii în toate
mii lei
domeniile de competenţă ale
Ministerului
Mediului
şi
Anexa 3/23/02
Schimbărilor Climatice.

Pentru finanţarea lucrărilor de
investiţii în toate domeniile
de
competenţă
ale
Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice este
nevoie de asigurarea unui
ritm susţinut de alocări
financiare, investiţiile fiind
necesare
atât
pentru
Autor:
Deputat PNL – Varga Lucia-Ana
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi
acoperirea riscurilor privind
Grupurile Parlamentare ale PNL si producerea unor calamităţi
PDL din Camera Deputaților şi naturale cât şi ca o necesitate
care derivă din obligaţiile
Senat
asumate de România în
calitate de membru al Uniunii
Europene.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Anexa3/23, Capitol 8301, titlu 550106

Sursa de finanţare a
diferenţei poate proveni din
suplimentarea
Bugetului
Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice şi din
reducerea cheltuielilor cu
bunuri şi servicii.
Suplimentarea
bugetului
la In
vederea
gestionarii
capitolul Sprijin proprietari de durabile a padurilor Codul
paduri cu 2 milioane lei.
Silvic prevede acordarea unor
compensaţii
reprezentând
contravaloarea produselor pe
Autor:
Deputat PNL Mugurel Cozmanciuc care proprietarii nu le
recoltează, datorită funcţiilor
de protecţie stabilite prin
amenajamente silvice care
10

11
determină
restricţii
în
recoltarea de masă lemnoasă.
La nivel national sunt 190 mii
ha paduri incadrate in tipurile
functionale T1 si T2,
(respectiv nu pot recolta masa
lemnoasa - T1 sau pot efectua
doar lucrari de conservare T2, dar au obligatia asigurarii
administrarii sau a serviciilor
silvice, realizarii lucrarilor de
protectie a padurilor ,
realizarii
lucrarilor
de
impadurire etc fara sa poata
recolta masa lemnoasa).
In bugetul pe anul 2015 s-a
prevazut 2 milioane lei pentru
acoperirea costurilor necesare
acordarii acestor compensatii
prevazute de lege.
Necesarul anual este de
190.000 ha x 110 euro =
20.900.000 euro x 4,5 lei =
94.050.000 lei
Pentru
acordarea
compensatiilor proprietarilor
indreptatiti este necesara
suplimentarea bugetului la
acest
capitol
(Sprijin
proprietari de paduri) cu
92.750.000 lei.
Datorita
neacordarii
compensatiilor nici in anii
anteriori
proprietarii
indreptatiti
au
solicitat
11

12
acordarea compensatiilor in
instanta si au castigat, statul
fiind in situatia de a acorda pe
langa compensatii si a
cheltuielilor de judecata, a
dobanzilor de intarziere si a
cheltuililor de executate silita
Sursa
de
finanțare:
Ministerul
Mediului
și
Schimbărilor Climatice
17.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Anexa3/23, Capitol 8301

Suplimentarea bugetului de stat pe
2015 la capitolul 8301 cu 10 000
lei pentru drumuri forestiere și
corectare de torenți
Autor:
Deputat PNL Mugurel Cozmanciuc

Pentru a evita posibilitatea
pădurilor de exploatare doar
în porțiunile accesibile este
nevoie
de
o
alocare
suplimentară pe drumuri
forestiere și corectare de
torenți.
Milioane de metri cubi ajunși
la vârstra exploatării se
degradează în loc să aducă
valoare economica deoarece
nu este accesibilă. Având în
vedere gradul ridicat de
innacesibilitate se produc
multe pagube produse de
viiturile torențiale, datorită
imposibilității de a intervene
cu lucrări de corectare a
torenților.
De asemenea menționez că
12

13
drumurile forestiere sunt de
multe ori singurul drum de
acces la comunitățile izolete.

18.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Anexa3/23, Capitolul 7001

Suplimentare bugetului Apelor
Române la capitolul investitii,
corectare torenti cu 5.475.359,29
Suprainaltare dig mal stang rau
Jijia amonte, confluenta cu raul
Prut, jud. Iasi
Autor:
Deputat PNL Mugurel Cozmanciuc

19.

Ministerul Mediului Schimbărilor
Climatice
Cod program 1224 Îmbunatatire
infrastructurii de mediu in concordanta
cu prevederile normelor europene
Gradul de ecologizare șiî inlăturare a
efectelor poluării in zonele fierbinti
Zlatna si Copsa Mica (%)
Anexa 3/23/27

Se propune suplimentarea sumei
prevăzută
pentru
Programul
Îmbunatatire infrastructurii de
mediu
in
concordanta
cu
prevederile normelor europenecu
suma de 17.226 mii lei pentru
asigurarea finanţării obiectivelor de
investiţii cuprinse in cadrul
Programului
Pilot
pentru
„Reabilitarea zonelor foarte poluate
Zlatna
şi
Copşa
Mică
–
Subprogram Reabilitarea zonei
foarte poluate Zlatna”, județul
Alba.

Sursa
de
finanțare:
Ministerul
Mediului
și
Schimbărilor Climatice
39,57 km reprofilare si
suprainaltare
dig
pe
Comunele, Victoria, Tiganasi,
Ungheni, Tutora, Golaesti,
Popricani, jud Iași
lucrare in curs de executie
Valoarea totala 16.840.000
Au fost inundații în 2012
Sursa
de
finanțare:
Ministerul
Mediului
și
Schimbărilor Climatice
Prin asigurarea finanţării
obiectivelor din cadrul
Programului Pilot pentru
„Reabilitarea zonelor foarte
poluate Zlatna şi Copşa Mică
– Subprogram Reabilitarea
zonei foarte poluate Zlatna”,
se va evita declanşarea
procedurii de infringement
pentru neindeplinirea
obligaţiilor de mediu asumate
de Guvernul României.
Sursa de finanțare :
Din Bugetul Ministerului
13
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20.

Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice
Cap 50.01.55.01.55 și 83.01.55.01.55,
propuneri 2015
Anexa3/23/02

21.

Autor:
Deputat PNL Dan Simedru
Se propune alocarea sumei de 1600
mii lei pt cofinantarea Proiectului
Inființare Pepinieră Silvică în
comuna Bunești, judeţul Braşov.
Autor:
Deputat PNL Donţu Mihai-Aurel

Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice

Anexa 3/23-Ministerul Mediului si
Schimbarilor Climatice

Anexa3/23

Se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

Cap.7401, Grupa 51
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE
UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE:
32.077 mii lei
Cap.7401, Grupa 71
TITLUL XIII ACTIVE
NEFINANCIARE: 31.000 mii lei

Cap.7401, Grupa 71
TITLUL VI TRANSFERURI
INTRE UNITATI
ALE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE: 27.777 mii lei
Cap.7401, Grupa 71
TITLUL XIII ACTIVE
NEFINANCIARE: 35.300 mii lei
Autor:
Depuat Vasile Horga PNL

22.

Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice

Se

alocă

suma

Mediului şi Schimbărilor
Climatice,Capitolul 7401
Protecția mediului
Se propune această alocare
deoarece fondurile de la
bugetul local sunt insificiente
pentru acest proiect important
petru calitatea mediului din
zona respectivă.
Sursa
de
finanțare:
Ministerul
Mediului
și
Schimbărilor Climatice
Modificarea
priveste
amenajarea malului drept
al Raului Cricovul Dulce in
Comuna Visinesti, jud.
Dambovita pe o portiune de
circa 800 m si a soselei de
acces in comuna, ca urmare
a surparii malului drept al
raului prin alunecari de teren
si blocarea albiei curente a
acestuia,
astfel
incat
localitatea
si
locuitorii
acesteia se afla in situatia de a
fi inundati si blocati de ape.
Sursa
de
finanțare:
Ministerul
Mediului
și
Schimbărilor Climatice

suplimentară Proiectul “Controlul Integrat
14

Anexa 3/23
70.01– Locuinte, servicii si dezvoltare
publica –
65 01 Proiecte cu finantare
rambursabila

15
de 22.800.000 lei – în bugetul
Ministerului
Mediului
si
Schimbarilor Climatice pentru
finalizarea investitiilor prevazute in
cadrul
Proiectului
“Controlul
Integrat al Poluarii cu Nutrienti”,
proiect cu finantare externa
rambursabila oferita de catre BIRD

al Poluarii cu Nutrienti”,
finantat printr-un imprumut al
BIRD, este singurul proiect
din Romania care finanteaza
investitii
directe
pentru
implementarea
de
catre
comunitatile
rurale
a
Directivei UE Nitrati si
constientizarea
populatiei
Alocarea se realizează către privind pericolul real al
Ministerul
Mediului
si poluarii cu nutrienti, aducand
Schimbarilor Climatice
acestora
deopotriva
importante
beneficii
de
mediu, sanatate, cât si
beneficii socio-economice.
Autori:
Molnár Zsolt, Erdei D. István –
Data
de
finalizare
a
deputaţi UDMR, Végh Alexandru –
proiectului este 30.11.2015,
senator UDMR
anul
2015
reprezentand
ultimul an de implementare a
investitiilor sustinute de acest
proiect.
Alocarea
bugetara
suplimentara de 22.800.000
lei este necesara pentru
atingerea bugetului minim de
45.000.000
lei
alocat
Proiectului, care ar permite
finalizarea celor 27 de
platforme
comunale
de
colectare si management al
gunoiului de grajd deja
contractate, a celor 20 de
investitii
noi
similare
15
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prevazute pentru anul 2015,
in 20 de noi localitati
vulnerabile la poluarea cu
nitrati, precum si a celor 5
investitii in canalizari si statii
de epurare (2 deja adjudecate,
iar 3 aflate in stadii diverse de
executie).
De asemenea, aceasta suma
corespunde
obligatiilor
asumate
de
Guvernul
Romaniei fata de Banca
Mondiala
conform
prevederilor
H.G
nr.853/2013.
Neasigurarea
acestei
suplimentari bugetare de
22.800.000 lei, va avea ca
efect
imposibilitatea
finalizarii investitiilor in curs,
anularea a cca. 5mil. euro din
sumele
imprumutului
si
neindeplinirea
obligatiilor
asumate fata de Banca
Mondiala,
in
cadrul
Acordului de imprumut,
precum si dificultati de
indeplinire
a
cerintelor
Directivei UE Nitrati.
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul
Finanţelor
Publice-Acţiuni
Generale
5410 Alte servicii publice
16
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generale
540150 Alte servicii publice
23.

Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice
Anexa 3/23
7401 Protecţia mediului
51 Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
02 Transferuri de capital
14 Programe multianuale de mediu si
gospodarire a
apelor ... 32.077 mii lei

Propunem includerea în Programul
2000
de
multianual de mediu şi gospodărire Aproximativ
a apelor pentru anul 2015 a locuitori comunei Poienii
dintre care mulţi copii suferă
proiectului
numeroase pagube în urma
apelor
râului.
Amenajarea
râului
Cvasniţa, revărsării
administraţiei
localitatea Poienile de Sub Munte, Autorităţile
publice
locale
au depus
judeţul Maramureş cu suma de
proiectul de amenajare a
5.580 mii lei
râului, iar aprobarea finanţării
este
necesară
prevenirii
producerii în viitor de pagube
Autori:
deosebit de grave.
Bónis István, Erdei D. István,
deputaţi UDMR
Végh Alexandru - senator UDMR

24.

25.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Anexa nr. 3/23

Alocarea sumei de 44.000 mii
Este necesară finalizarea
RON pentru finalizarea noului depozitului ecologic aferent
depozit ecologic şi închiderea celui oraşului Iaşi, cu închiderea
vechi.
celui vechi din motive de
capitolul 74.01- Protecţia mediului,
sănătate publică şi de mediu.
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri între
Autori:
unităţi ale administraţiei publice
Deputat Tudor Ciuhodaru, grup PP- Sursa de finanţare:
Art. 02 Transferuri de capital
DD
Prin redistribuire în cadrul
bugetului Ministerului.
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Suplimentarea
bugetului Se solicită această sumă
Climatice
Ministerului
Mediului
şi pentru începerea lucrărilor la
Anexa 3/23/01
Schimbărilor Climatice cu suma de proiectul „Construire dig de
Capitolul 7000/ subcapitol 01/ grupa 01 500.000 RON
protecţie pe râul Trotuş”, sat
Gura Văii, comuna Gura
Văii, judeţul Bacău.
Autor:
17

26.

27.

Anexa nr. 3/ 23 / 02, cap. 7401, grupa
51, art.02,alin.12
Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice (ex Ministerul Mediului si
Padurilor)
Conventia nr.3471/AK/15.10.2008
Programul: Implementarea si realizarea
programelor de investitii in vederea
atingerii standardelor necesare
autorizarii gradinilor zoologice

Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice/Capitol
7401/Grupa 51/Articol 02/Alineatul 14
Programe multianuale de mediu si
gospodarire a
Apelor
Anexa 3/23

18
Deputat PC-PLR, Constantin Sursa de finanţare: Fondul
de rezervă al Guvernului
Avram
Se
propune
suplimentarea Se
solicită
admiterea
bugetului Ministerului Mediului si amendamentului
pentru
Schimbarilor Climatice la Anexa asigurarea finantarii de la
nr. 3/ 23 / cap. 7401, grupa 51, bugetul de stat in vederea
art.02,alin.12 cu suma de 500.000 finalizarii investitiei.
lei pentru investitia: „Extindere Suma de 500.000 lei – sume
si reamenajare Parc Zoologic si suplimentare necesare pentru
finalizarea si asigurarea bunei
de agrement
functionalitati a investitiei –
Municipiul Turda,
garduri electrice de protectie
Judeţul Cluj
si sistem supraveghere pentru
asigurare
securitatii
Autor:
Deputat PC-PLR
vizitatorilor
Mircea Vicentiu IRIMIE
Sursa de finanţare: Fondul
de rezervă la dispozitia
Guvernului
Amenajare torent pe paraul Almas
Acest torent, neamenajat,
pe raza comunei Dobreni, judetul
produce pagube materiale
Neamt
importante pentru locuitorii
Suma estimata: 350 mii lei
comunei Dobreni din judetul
Neamt. Nu de putine ori, au
ramas oameni izolati, au fost
Autori:
Deputat
luate de ape puntile de
Dragusanu Vasile Catalin
traversare, au murit animale,
PC-PLR
si au fost distruse culturi.
Sursa de finantare:
Diminuarea corespunzatoare
a fondurilor prevazute la
Anexa 3/15/01b/
Capitol 7001/ Subcapitol
18
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28.

Anexa 3/23 Ministerul Mediului si
Schimbarilor Climatice/Capitol
7401/Grupa 51/Articol 02/Alineatul 14
Programe multianuale de mediu si
gospodarire a
apelor

Amenajare torenti masiv
Cernegura, pe raza cartierului
Valeni, anexa a orasului Piatra
Neamt
Suma estimata: 1.000 mii lei
Autor:
Deputat
Dragusanu Vasile Catalin
PC-PLR

01/Paragraf
03/Grupa
51/Articol 02/Alineat 35
Subprogramul Modernizarea
satului romanesc, zona vizata
beneficiind si de fondurile
europene specifice masurii
322 din PNDR, fonduri ce au
trecut in subordinea
ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei
Publice
Torentii din aceasta zona
afecteaza periodic
gospodariile unor locuitori
din cartierul Valeni, anexa a
orasului Piatra-Neamt. In caz
de viitura, accesul pe strada
Ion Sergentu este imposibil,
inclusiv mijloacelor
specializate (salvare,
pompieri). A fost inregistrat
un caz de deces al unei
persoane care nu a beneficiat
in timp util de servicii
medicale, din cauza
imposibilitatii deplasarii
ambulantei la fata locului.
Sursa de finantare:
Diminuarea corespunzatoare
a fondurilor prevazute la
Anexa 3/15/01b/
Capitol 7001/ Subcapitol
01/Paragraf 03/Grupa
51/Articol 02/Alineat 35
19
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29.

Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice
Anexa 3/15

30.

Anexa nr. 3/ 23 / 02
Cap. 5001/grupa51/art.02
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice

Se alocă suma de 6000 mii lei
pentru reabilitare si
modernizare obiectiv ‘’Parc
Tăbăcărie’’, municipiul
Constanța.
Judeţul Constanţa.
Autori:
Deputat Independent
Tararache Mihai
Se propune suplimentarea
bugetului Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice la Anexa
nr. 3/ 23 / 02/cap. 5001, grupa 51,
art.02, cu suma de 1.031 mii lei
reprezentand cota de 75% aferenta
bugetului de stat pentru finalizarea
investitiei: „Extindere şi
reamenajare Parc Zoologic şi de
agrement Municipiul Turda,
Judeţul Cluj
Autor: Senator Alin Tişe

Subprogramul Modernizarea
satului romanesc, zona vizata
beneficiind si de fondurile
europene specifice masurii
322 din PNDR, fonduri ce au
trecut in subordinea
ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei
Publice
Sursa de finanţare:
diminuarea bugetului propus
al Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice,
capitol 7000, subcapitol 01,
“Servicii și dezvoltare
publică, locuințe, mediu și
ape ”, cu suma de 200000 mii
lei
Se solicită admiterea
amendamentului pentru
asigurarea finanţării de la
bugetul de stat în vederea
finalizării investiţiei.
Precizăm că sunt lucrari
executate şi facturate la care
cota de 75% aferenta
bugetului de stat este de
117.755 lei şi nu a fost
asigurata in anul anterior.
Asigurarea de la bugetul de
stat a sumei de 1.031.283 lei
va conduce la finalizarea
investiţiei şi la
20
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31.

Anexa 3/23/02 Capitol 5001/grupa
51/articol 02
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice

32.

Anexa 3/23/02 Capitol 5001/grupa
51/articol 02
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice

operaţionalizarea
corespunzătoare a proiectului.
Sursa de finanţare:
Majorarea veniturilor
bugetare prin reducerea
evaziunii fiscale în urma
reorganizării ANAF şi din
majorarea şi impozite şi taxe
estimate de MF la 5 miliarde
lei
Majorarea cu suma de 1.500.000 lei
Primăria nu dispune de
pentru construire Staţie de tratare şi
resurse financiare pentru
filtrare a apei potabile în oraşul
realizarea acestui obiectiv de
Nucet, jud. Bihor.
investiţii imperios necesar
pentru sănătatea locuitorilor
oraşului Nucet şi ai
localităţilor învecinate.
Autorul amendamentului: senator
PDL Găvrilă Ghilea
Sursa de finanţare:
majorarea veniturilor
bugetare printr-o mai bună
colectare şi reducerea
evaziunii fiscale.
Majorarea cu suma de 1.000.000 lei Primăria comunei Curăţele nu
pentru lucrări de introducere
dispune de resurse financiare
alimentare cu apă în localitatea
pentru realizarea acestui
Nimăieşti, comuna Curăţele, jud.
obiectiv de investiţii imperios
Bihor.
necesar pentru sănătatea
locuitorilor.
Autorul amendamentului: senator
PDL Găvrilă Ghilea

învecinate.
Sursa de finanţare:
majorarea veniturilor
bugetare printr-o mai bună
21
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colectare şi reducerea
evaziunii fiscale.
33.

Anexa 3/23/02 Capitol 5001/grupa
51/articol 02
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice

Majorarea cu suma de 450.000 lei
pentru construire bazin de apă în
satul Valea de Jos, com. Rieni, jud.
Bihor.
Autorul amendamentului: senator
PDL Găvrilă Ghilea

34.

Anexa 3/23/02 Capitol 5001/grupa
51/articol 02

Majorarea cu suma de 2.000.000 lei
pentru efectuare lucrări de
canalizare în comuna Cefa , jud.
Bihor.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice
Autorul amendamentului: senator
PDL Găvrilă Ghilea

35.

Anexa 3/23/02 Capitol 5001/grupa
51/articol 02

Majorarea cu suma de 500.000 lei
pentru reabilitare sistem alimentare

Primăria comunei Rieni nu
dispune de resurse financiare
pentru realizarea acestui
obiectiv de investiţii imperios
necesar pentru sănătatea
locuitorilor.
învecinate.
Sursa de finanţare:
majorarea veniturilor
bugetare printr-o mai bună
colectare şi reducerea
evaziunii fiscale.
Primăria comunei Cefa nu
dispune de resurse financiare
pentru realizarea acestui
obiectiv de investiţii imperios
necesar pentru sănătatea
locuitorilor.
Investiţia este nerealizată pe
50% din comună
învecinate.
Sursa de finanţare:
majorarea veniturilor
bugetare printr-o mai bună
colectare şi reducerea
evaziunii fiscale.
Primăria comunei Olcea nu
22
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cu apă în localităţile OlceaCălacea, jud. Bihor
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice

36.

Anexa 3/23/02 Capitol 5001/grupa
51/articol 02
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice

37.

Anexa 3/23/02 Capitol 5001/grupa
51/articol 02
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice

Autorul amendamentului: senator
PDL Găvrilă Ghilea

dispune de resurse financiare
pentru realizarea acestui
obiectiv de investiţii imperios
necesar pentru sănătatea
locuitorilor.
învecinate.
Sursa de finanţare:
majorarea veniturilor
bugetare printr-o mai bună
colectare şi reducerea
evaziunii fiscale.

Majorarea cu suma de 2.000.000 lei
pentru alimentarea cu apă localităţii Primăria comunei Olcea nu
Ucuriş, comuna Călacea, jud.
dispune de resurse financiare
Bihor, realizarea canalizării
pentru realizarea acestui
menajere în localităţile Olcea,
obiectiv de investiţii imperios
Călacea, Ucuriş jud. Bihor şi
necesar pentru sănătatea
construirea unei staţii de epurare în
locuitorilor.
comuna Olcea, jud. Bihor.
învecinate.
Sursa de finanţare:
majorarea veniturilor
bugetare printr-o mai bună
Autorul amendamentului: senator
colectare şi reducerea
PDL Găvrilă Ghilea
evaziunii fiscale.
Majorarea cu suma de 1.000.000 lei
pentru introducerea alimentării cu Primăria comunei Drăgeşti nu
apă a localităţii Topeşti, comuna
dispune de resurse financiare
Drăgeşti, jud. Bihor.
pentru realizarea acestui
obiectiv de investiţii imperios
necesar pentru sănătatea
Autorul amendamentului: senator
locuitorilor.
PDL Găvrilă Ghilea
învecinate.
23
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Sursa de finanţare:
majorarea veniturilor
bugetare printr-o mai bună
colectare şi reducerea
evaziunii fiscale.
38.

Anexa nr., Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice

Se propune suplimentarea
bugetului Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice, anexa cu
suma de : 200.000 lei
Autorul amendamentului:Senator
PSD Alexandru Cordoş

Se solicită admiterea
amendamentului pentru:
-continuarea lucrărilor la
Grădina Zoologică,
municipiul Turda, jud Cluj.
- valoare: 200.000 lei
Sursa de finanţare:
- Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului;
- Bugetul Ministerului
Mediului şi Pădurilor
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