PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Comisia pentru mediu
şi echilibru ecologic

Comisia pentru mediu

Nr. 4c-27/983/12 decembrie 2017

Nr. LXXII/ 233/ 12 decembrie 2017

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018
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 567 şi L521 din 07 decembrie 2017, pentru dezbatere şi avizare cu
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018.
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 12 decembrie 2017.
La şedinţele comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi ai
instituţiilor, în calitate de ordonatori principali de credite, care au prezentat concluziile
şi propunerile asupra bugetelor proprii.
În urma finalizării dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât, cu majoritate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu
amendamentele respinse prevăzute în anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria
legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
ION CUPĂ

PREŞEDINTE,
ALLEN COLIBAN

Ministerul Mediului - Anexa nr. 3/23

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2018

Nr.
crt.

1.

Articolul
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Ministerul Mediului
Anexa 3/23

din Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Reconstrucţie ecologică forestieră pe
terenuri degradate comuna Rîciu,
judeţul
Mureş,
Perimetrul
de
ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37
ha.
Autor:

Dr. Marius Paşcan – Deputat PMP

2.

Anexa nr. 3 / 23 / 01/ Ministerul
Mediului / Capitol bugetar 74.08
Protecția mediului/ Program 369
Protecția mediului, conservarea naturii
și diversității biologice, a calității
aerului și schimbărilor climatice,
gestionarea deșeurilor

Motivaţia amendamentului/
Sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii (numai
pentru comisii)

Motivaţia amendamentului:
Este necesară continuarea
lucrărilor de Reconstrucţie
ecologică forestieră pe terenuri
degradate,
pentru
îmbunătăţirea calităţii solului,
a aerului şi a ecosistemului.

Se propune suplimentarea sumei
prevăzute la Anexa nr. 3 / 23 / 01/
Ministerul Mediului cu suma de 69
mii lei pentru realizarea unui studiu de
impact asupra efectelor nocive ale
poluării asupra sănătăţii cetăţenilor
Municipiului Ploieşti

Potrivit
datelor
recente,
Municipiul Ploieşti este cel
mai poluat oraş din România.
Mai mult decât atât, potrivit
datelor statistice ale Direcţiei
de Sănătate Publică Prahova,
numărul deceselor ca urmare a
unor tumori maligne şi tumori
Roberta Anastase - deputat PNL maligne respiratorii a crescut
în ultimii ani în Prahova şi
Răzvan Prișcă – deputat PNL
Ploieşti. În ciuda faptului că
George Ionescu – deputat PNL
sănătatea ploieştenilor este
Iulian Dumitrescu – senator PNL
pusă în pericol zi de zi de
Grupurile parlamentare ale PNL poluare, nu există niciun studiu
care
să
arate
efectele
din Camera Deputaților și Senat
1

dezastruoase pe care poluarea
le are asupra stării de sănătate
a locuitorilor Municipiului
Ploieşti.

3.

Anexa nr. 3 / 23 / 01/ Ministerul
Mediului / Capitol bugetar 74.08
Protecția mediului/ Program 369
Protecția mediului, conservarea naturii
și diversității biologice, a calității
aerului și schimbărilor climatice,
gestionarea deșeurilor

Se propune suplimentarea sumei
prevăzute la Anexa nr. 3 / 23 / 01
Ministerul Mediului cu suma de 1.019
mii lei pentru achiziţionarea unei staţii
de monitorizare a calităţii aerului în
Municipiul Ploieşti.
Roberta Anastase - deputat PNL
Răzvan Prișcă – deputat PNL
George Ionescu – deputat PNL
Iulian Dumitrescu – senator PNL

4.

Sursa
de
finanţare:
Redistribuirea
creditelor
bugetare prevăzute la Anexa
nr. 3 / 23 / MINISTERUL
MEDIULUI / Capitol 5000 /
Grupa
20/
TITLUL
II
BUNURI SI SERVICII
Problema poluării oraşului
Ploieşti este una din cele mai
grave şi vechi probleme care
macină zi de zi sănătatea
locuitorilor acestui oraş. Nu
există săptămână în care
cetăţenii să nu reclame aerulul
insuportabil rezultat în urma
poluării. Din acest motiv, o
staţie modernă de monitorizare
a calităţii aerului este absolut
necesară.

Grupurile parlamentare ale PNL
din Camera Deputaților și Senat
Sursa
de
finanţare:
Diminuarea cu suma 1.019 mii
lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr.3/65/MINISTERUL
FINANŢELOR PUBLICE ACŢIUNI
GENERALE/
Capitol
5000/Grupa
30/TITLUL III DOBȂNZI
Ministerul
Mediului/Anexa Suplimentarea bugetului Ministerului Pentru închiderea finală a
3/23/Capitol bugetar 74.10 Protec
ția
de
șeuri de
cu suma de 1.400 mii lei pentru depozitului
2

5.

mediului/ Program 369 ția
Protec
mediului, conservarea naturii
și
diversității biologice, a calității aerului
și schimbărilor climatice, gestionarea
deșeurilor

închiderea finală a depozitului de neconforme de la Campulung
deşeuri Câmpulung Moldovenesc.
Moldovenesc este necesar
sprijin financiar, resursele
bugetare
locale
pentru
Autorii amendamentului:
investiții
fiind
limitate.
- Daniel-Constantin CADARIU,
senator PNL SUCEAVA
țare:
Prin
- Ioan BALAN, deputat PNL Sursa de finan
redistribuirea
creditelor
SUCEAVA
- Angelica FADOR, deputat PNL bugetare prevăzute la Anexa
3/23/Capitol bugetar 74.10
SUCEAVA
- Bogdan GHEORGHIU, deputat Protecția mediului/ Program
369
Protec
ția
mediului,
PNL SUCEAVA
naturii
și
- Dumitru MIHALESCUL, deputat conservarea
diversității
biologice,
a calității
PNL SUCEAVA
schimbărilor
Grupurile parlamentare ale PNL aerului și
climatice,
gestionarea
din Camera Deputaților și Senat
deșeurilor

Ministerul
Mediului/Anexa
3/23/Capitol bugetar 74.10 Protecția
mediului/ Program 369 ția
Protec
mediului, conservarea naturii
și
diversității biologice, a calității aerului
și schimbărilor climatice, gestionarea
deșeurilor

Suplimentarea bugetului Ministerului
cu suma de 1.400 mii lei pentru
închiderea finală a depozitului de
deşeuri Vatra Dornei.
Autorii amendamentului:
- Daniel-Constantin CADARIU,
senator PNL SUCEAVA
- Ioan BALAN, deputat PNL
SUCEAVA
- Angelica FADOR, deputat PNL
SUCEAVA
- Bogdan GHEORGHIU, deputat
PNL SUCEAVA
- Dumitru MIHALESCUL, deputat
PNL SUCEAVA
Grupurile parlamentare ale PNL

Pentru închiderea finală a
depozitului
de
șeuri de
neconforme de la Vatra Dornei
este necesar sprijin financiar,
resursele
bugetare
locale
pentru investiții fiind limitate.
Sursa de finanțare: Prin
redistribuirea
creditelor
bugetare prevăzute la Anexa
3/23/Capitol bugetar 74.10
Protecția mediului/ Program
369
Protec
ția
mediului,
conservarea
naturii
și
diversității biologice, a calității
aerului și
schimbărilor
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din Camera Deputaților și Senat

6.

climatice,
gestionarea
deșeurilor
Anexa nr.3/23 Capitolul 7401, grupa Alocarea a 3.000 mii lei pentru Aceste laboratoare din dotarea
71, titlul 01, articol 02
modernizarea laboratoarelor mobile ce Agenției pentru
Protecția
au ca scop măsurarea calită
ții aerului, Mediului sunt necesare pentru
poluanților din atmosferă și a a măsura calitatea aerului în
mirosurilor, și acreditarea lor RENAR. zonele în care popula
ția se
plânge de mirosuri puternice
(zone
industriale,
zone
Grupul Parlamentar USR
apropiate de depozite de
deșeuri sau de incineratoare de
deșeuri).
Agenția
pentru
Protecția
Mediului este institu
ția cu
drept de controlși din păcate
la ora actuală nu beneficiază
de instrumentele necesare
pentru a-și face treaba.
În ultimul an, au fost foarte
multe plângeri legate de
poluarea aerului în diferite
zone alețării unde sunt mari
aglomerații urbane. (BucureștiIlfov, Bihor, Timiș, etc).
Sursa de finanțare: Alocarea
a 3.000 mii lei din fondul
prevăzut pentru “Reducerea și
controlul poluării”, Capitolul
7401, Articolul 51, Alineat 02,
Transferul
din
Sumele
Obținute
din
Vânzarea
Certificatelor de Emisii de
Gaze cu Efect de Seră pentru
4

finanțarea
proiectelor
de
investiții
Destinație: Capitolul 7401,
Subcapitol 03 Reducerea şi
controlul poluării

7.

Anexa nr.3/23, Capitolul 5001, grupa Creșterea fondului de salarii pentru Un comisar de control de la
01, titlul 01, articol 01
personalul Gărzii de Mediu cu suma Garda de Mediu are salariu
de 5.000 mii lei.
foarte mic. Garda de Mediu
este una din agen
țiile statului
cu rol de control care are cele
Grupul Parlamentar USR
mai mici salarii, dar cu
responsabilități foarte mari.
Problemele de mediu afectează
foarte mult calitateații vie
cetățenilor
României
iar
oamenii care lucrează în acest
domeniu trebuie să
fie
remunerați corespunzător.
Sursa de finan
țare: Se va
diminua cu 5.000 mii lei suma
alocată la Capitolul 7401,
Grupa 55, Articolul 02,
Alineat 01 Contribu
ții și
Cotizații
la
Organizații
Internaționale
Destinație: Capitolul 7401,
Grupa 10, Titlul I Cheltuieli
de personal.
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8.

Anexa 3/23, Capitol 7401, Grupa 51, Alocarea sumei de 3.450 mii lei pentru
Titlul VI , Articol 02, Alineat 14
creșterea suprafeței spațiilor verzi
pentru municipiile de rang zero
(București) si unu (Bacău, Brașov,
Brăila,
Cluj-Napoca,
Constan
ța,
Craiova, Galați, Iași, Oradea, Ploiești,
Pitești, Târgu Mureș, Timișoara).
Grupul Parlamentar USR

Se solicită admiterea
amendamentului pentru:
(A) îndeplinirea obiectivului
“creșterea suprafeței spațiilor
verzi” propus în Domeniul
Protecția
Mediului
/
durabila
a
dezvoltarea
orașelor” în cadrul politicilor
în
domeniul țiilor
investi
publice în cadrul Anexei 3/23
aferentă activității Ministerului
Mediului
(B) îndeplinirea prevederilor
Art. 19 - alineatul (1) - litera
(d) din Legea 24 2007
actualizată şi republicată.
Legea privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor

[respectiv Art. 19 - (1) Activităţile de
administrare şi gospodărire a
spaţiilor
verzi
subordonate
autorităţilor administraţiei publice
locale sunt finanţate din bugetul
local pentru: d) crearea şi
dezvoltarea spaţiilor verzi prin
achiziţionarea
de
terenuri
disponibile cu potenţial sociocultural
sau ecologic, în vederea atingerii şi
respectării normativelor europene
existente în domeniu cu privire la
necesarul de spaţii verzi]

(C) îndeplinirea prevederilor
Art. 10 - alineatul (1) din
Legea 24 2007 actualizată şi
republicată. Legea privind
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reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor [respectiv Art. 10 - (1)

Municipiile de rang zero şi unu au
obligaţia să efectueze, până la data
de 1 ianuarie 2011, auditul
suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii
spaţiilor verzi, urmat de elaborarea
unei strategii şi a unui plan de
acţiune privind conservarea şi
dezvoltarea reţelei de spaţii verzi]

Sursa de finan
țare: Se va
diminua cu 3.450 mii lei suma
alocată la Capitolul 7401,
Grupa 20, Articolul 30 (Alte
cheltuieli / II. Credite
bugetare)

9.

Ministerul Mediului

Amendare
- 5.000.000 lei pentru ție
achizi
Anexa nr 3/23/28 pg 8
studii/studii de prefezabilitate/studii de
(c.) Cheltuieli pentru elaborarea fezabilitate și studio de evaluare a
tehnico-financiar
de
studiilor
de
prefezabilitate, necesarului
conformare pentru
fiecare din
fezabilitate si alte studii
5001710101 Construcții
depozitele aflate la Curtea Europeana
de Justiție și car e trebuiau închise în
2009

Destinație: Capitolul 7401,
Grupa
51,
Titlul
VI
Transferuri intre Unită
ți ale
Administrației
Publice,
Articol 2 - Transferuri de
capital, Alineatul 14 Programe multianuale de
mediu și gospodărirea apelor
Programul de investiții publice
al MM (pg 383) nu are nicio
legătură cu obiectivele de
politici de mediu descrise la pg
6, astfel:
- la capitolul fonduri
pentru studii acesta are
prevăzuta o suma de 207 mii
lei - în acest fel MM nu poate
7

Grupul Parlamentar USR

folosi Institutele de cercetare,
nu poate elabora evaluări, nu
poate participa cu co-finanțare
studii de cercetare. Practic,
este complet blocat accesul la
studii și evaluări iar Institutele
de Cercetare nu pot fi
contractate pentru elaborarea
de studii necesare ținerii
sus
deciziilor necesare pentru
implementarea obiectivelorși
rezultatelor de mediu descrise
la cap. 4 (pg 6)
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Ministerul Apelor si Padurilor - Anexa nr. 3/62
AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2018

Nr.
crt.

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

6.

Ministerul Apelor și Pădurilor
Anexa nr. 3/62

7.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Finanţarea obiectivului
de
investiţii
„Lucrări
de
Amenajare a cursului de apă
Alte cheltuieli de ții
investi
– Şieu din localitatea Şieu Sfintu,
Cheltuieli privind consolidări si comuna Sintereag, judeţul
intervenții pentru prevenirea si
Bistriţa Năsăud” cu suma de
combaterea efectelor produse de 133 mii lei
acțiuni accidentale si calamități
naturale
Autori:
Deputat
Ionuţ
SimioncaGrupul PMP
Ministerul Apelor și Pădurilor
Anexa nr. 3/62

Finanţarea obiectivului
de
investiţii „Regularizare Vale şi
pârâuri în comuna Dumitra,
– judeţul Bistriţa Năsăud” cu
şi suma de 500 mii lei

Alte cheltuieli de ții
investi
Cheltuieli privind consolidări
intervenții pentru prevenirea şi
combaterea efectelor produse de Autori:
acţiuni accidentale şi calamită
ți
Deputat
Ionuţ
naturale
Grupul PMP

Motivaţia amendamentului/ Sursa de finanţare

Motivaţia amendamentului
Se propune admiterea amendamentului, întrucât se
doreste scoaterea de sub efectul inundabilităţii a
localităţii Şieu Sfântu în zona numită Rapa și astfel
prevenirea efectelor devastatoare ale inunda
țiilor
asupra comunității.

Motivaţia
respingerii
(numai
pentru
comisii)

Sursa de finanțare:
Prin reditribuirea resurselor în cadrul Ministerului
Apelor și Pădurilor.
Motivaţia amendamentului
Se propune admiterea amendamentului, întrucât se
doreşte scoaterea de sub efectul inundabilităţii a
localităţii Dumitrași astfel prevenirea efectelor
devastatoare ale inundațiilor asupra comunității.

SimioncaSursa de finanțare:
Prin reditribuirea resurselor în cadrul Ministerului
9

8.

9.

Anexa 3/62/02
Ministerul Apelor si Padurilor Cap
7001, Subcapitol 05, Paragraf 02 Amenajari hidrotehnice

Apelor și Pădurilor.
Dupa inundatiile din 2005 si 2006 Guvernul
României a luat decizia de a regulariza albia raului
Trotus. Studiul de Fezabilitate, elaborat in anul
2006, viza recalibrarea a 110,975 de kilometri de
albie, respectiv construirea a 101,175 de kilometri
de aparari de mal. Durata mare de timp necesara
pentru procedura de achizitie publica de atribuire a
Autori:
Deputat PNL Tudoriţa Lungu contractului de proiectare si executie, precum si
valoarea redusa a fondurilor cu care a demarat
Deputat PNL Palăr Ionel
Senator PNL Daniel Fenechiu proiectul, au facut ca primele lucrari de anvergura
sa demareze abia la 3 ani de la inundatiile, in 2009.
Contractul de proiectare si executie a lucrarilor
Grupurile parlamentare ale prevede un termen de 120 de luni, adica 10 ani,
PNL din Camera Deputaților pentru finalizare. Valoarea initiala a lucrarilor s-a
ridicat la 338 de milioane lei.
și Senat
Se propune suplimentarea cu
suma de 100.000 mii lei pentru
"Amenajare râu Trotu
ș și
afluenți pe tronsonul Ghimes –
Urechești"

Anexa 3/62/02 Ministerul Apelor si Se propune suplimentarea cu
Padurilor Cap 7001, Subcapitol 05, 2.100 mii lei pentru obiectivul
Paragraf 02 - Amenajari hidrotehnice Refacerea
capacitatii
de
tranzitare a acumularii Lac de
Redresare aval captare UHE
Bacau 2. Amplasament: Bacău,
jud. Bacau

Sursa de finantare:
Prin redistribuirea sumelor prevăzute la Anexa
3/62/02, Cap. 5001, Grupa 20 Titlul II Bunuri
și
Servicii; Grupa 58, Titlul X, proiecte cu finan
țare
din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014/2020; Grupa 71, Titlul XIII
Active nefinanciare
Lucrarile de decolmatare a lacului de acumulare in
jurul insulei de agrement Bacau au inceput în data
de 21 mai 2015. Obiectivul de investitii a fost
promovat de căre Administrația Bazinală de Apă
Siret, dar, in momentul de fata, executia este
intrerupta din lipsă de fonduri. Pentru anul 2017
sunt necesari 2.100 mii lei.

Autorii amendamentului:
Deputat PNL Tudoriţa Lungu
Deputat PNL Palăr Ionel
Sursa de finantare:
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Prin redistribuirea sumelor prevăzute la Anexa
3/62/02, Cap. 5001, Grupa 58, Titlul X, proiecte cu
Grupurile parlamentare ale finanțare din fonduri externe nerambursabile
PNL din Camera Deputaților aferente cadrului financiar 2014/2020;
și Senat
Senator PNL Daniel Fenechiu

10.

11.

Anexa 3/62/
Ministerul Apelor și Pădurilor
Capitol 7001, Subcapitol 05, Paragraf
02 – Amenajări hidrotehnice

Se
propune
suplimentarea
sumelor prevăzute la Anexa
3/62/ Ministerul Apelor
și
Pădurilor
Capitol
7001,
Subcapitol 05, Paragraf 02 –
Amenajări hidrotehnice cu
suma de 42.170 mii lei pentru
derularea proiectului privind
amenajarea râului Milcov pe
sector aval Golești – confluență
cu răul Putna, jud. Vrancea,
aprobat
prin
HG nr.
549/25.05.2011

Proiectul care se desfășoară prin Mini sterul Apelor
și Pădurilor se referă la amenajarea râului Milcov
pe sector aval Gole
ști – confluența cu râul Putna,
jud.
Vrancea,
aprobat
prin
HG nr.
549/25.05.2011 și este în valoare de 51.754.319 lei.
Se vor executa apărări de mal în lungime de 10790
ml și diguri de protecție cu o lungime de 3800 ml.
În perioada 2005-2016 în bazinul hidrografic al
râului Milcov, au avut loc precipitații de importanța
deosebită.
In urma acestor debite, s-au format viituri care au
pun în pericol caseși gospodării precum și căi de
acces catre localitățile riverane aferente acestui curs
de apă.

Sursa de finanţare:
Se diminuează cu suma de 42.170 mii lei a sumelor
Autori:
prevăzute la Anexa nr. 3/65 MINISTERUL
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL
PUBLICE
–
ACȚIUNI
Cătălin Dumitru TOMA - FINANȚELOR
GENERALE/Capitol 5000/Grupa30/TITLUL III
Senator PNL
DOBÂNZI
Grupurile parlamentare ale
PNL din Camera Deputaților
și Senat
Anexa 3/62/
Se
propune
suplimentarea Comuna Bro
șteni este o comună mică, cu o
Ministerul Apelor și Pădurilor
sumelor prevăzute la Anexa populație de circa 2000 locuitori. Nu sunt investiții
Capitol 7001, Subcapitol 05, Paragraf 3/62/ Ministerul Apelor
și
în zonă, iar contribuția la bugetul local este foarte
02 – Amenajări hidrotehnice
Pădurilor
Capitol
7001, mică. Insă, comuna este situată pe marginea râului
Subcapitol 05, Paragraf 02 – Milcov, fiind înundată de fiecare data când râul se
Amenajări hidrotehnice cu umflă, existând 4 puncte periculoase pe o lungime
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12.

Anexa 3/62
Ministerul Apelor și Pădurilor
7000 01 Partea a IV-a SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA,
LOCUINTE, MEDIU SI APE
05 Alimentare cu apa si amenajari
hidrotehnice
02 Amenajari hidrotehnice
Propuneri 2018….230.643 mii lei

suma de 2.000 mii lei pentru
lucrări de îndiguire pe marginea
râului
Milcov,
comuna
Broșteni. Judetul Vrancea.

totală de 4,5 km. In ultimii ani, din cauza
distrugerilor provocate de inunda
ții o parte din
populație a fost stramutată în Odobești, orașul vecin
comunei. Necesitatea unor lucrări de îndiguire sau
consolidare este importantă.

Autori:
Cătălin Dumitru TOMA
Senator PNL
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL
Grupurile parlamentare ale
PNL din Camera Deputaților
și Senat

Sursa de finanţare:
Se diminuează cu suma de 2.000 mii lei sumele
alocate la Anexa 3/62/
Ministerul Apelor și Pădurilor
Capitol 5000/Grupa 59 Titlul XI ALTE
CHELTUIELI

Solicităm suma ca fiind
necesară finalizării lucrărilor la
obiectivul:
”Amenajarea râului Someşul
Mic în municipiul ClujNapoca”, județul Cluj

Lucrările de deviere ale albiei șului,
Some în
continuarea celor de consolidare a albiei sale, este
necesară dezvoltării Aeroportului Interna
țional
Avram Iancu.

Propuneri 2018…..200.000 mii
lei

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor PubliceAcţiuni Generale
8001 Acțiuni generale economice și comerciale și
Autori:
Faragó Petru, Csoma Botond, de muncă
Erdei D. István – deputaţi 01 Acțiuni generale economice și comerciale
12 Ajutoare de stat
UDMR
Tánczos Barna, László Attila –
senatori UDMR
Stamatian Florin, Oros Adrian,
Moldovan Sorin - deputaţi
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PNL
Grupurile Parlamentare reunite
ale PNL
13.

Ministerul Apelor și Pădurilor
Alocarea sumei de 10.000 mii
Cod obiectiv 2/Anexa nr.3/62/29/ lei
pentru ția
achizide
pg.3,
echipamente electronice de
cubare/măsurare a lemnului cu
transmitere automată a datelor
prin GPS și drone pentru paza
și protecția pădurilor.
Grupul Parlamentar USR

Cubarea materialului lemnos în diferite faze,
inventarierea arborilor în pădure, pe picior sau
buștean precum și inventarierea masei lemnoase în
depozite se face cu mijloace rudimentare folosite de
biometria forestieră de mai bine de 180 de ani. Prin
folosirea kit-urilor de evaluare a masei lemnoase,
kit-uri care includ clupele forestiere electroniceși
folosesc transmiterea online, automată a datelor
sunt eliminate erorile de cubare sistemice care pot
ajunge până la 10% din volumul total al masei
lemnoase prin subevaluare, reprezentând valoric
peste 300.000 mii lei. Achiziția de drone reduce
substanțial amprenta ecologică a activității de pază,
asigură o vedere amplă asupra țelor
suprafe
administrate, poate avertiza asupra factorilor de
dezechilibru ecologicși poate preveni pagubele
datorate fenomenelor naturale sau activității
infracționale în fondul forestier.
Sursa de finanțare: Se va diminua cu 10.000 mii
lei suma alocată la Capitolul 8301, Grupa 58,
Articolul 02, Alineat 01Finan
țare națională II
Credite bugetare.

14.

Ministerul Apelor și Pădurilor
Anexa nr.3/62/28 pg. 29

Destinație: 8301710103 Capitolul 8301, Grupa71,
Titlul XIII, Articol 01, Alineat șini,
02 Ma
echipamente și mijloace de transport.
Alocarea sumei de 10.000 mii Suplimentarea sumei deja alocate de 35.000 mii lei
lei pentru finan
țarea lucrărilor
cu 10.000 mii lei este necesară deoarece preluarea
de împădurire.
în pazăși administrare silvică a suprafețelor
forestiere fără contracte de administrare silvică în
13

Grupul Parlamentar USR

anii precedenți impune executarea de lucrări de
împădurire care inițial vor fi suportate de la bugetul
statului. Aceste suprafe
țe intră în paza ocoalelor
silvice nominalizate prin completarea adusă
Codului silvic Legea 46/2008 prin Legea
175/2017.Suprafețele forestiere aflate în prezent
fără contracte de administrare sau pază sunt
suprafețe cu păduri brăcuite sau care au fost
parcurse cu tăieri ilegale
și necesită lucrări de
împădurire sau completări în vederea atingerii
compoziției țel la vârsta exploatabilității.
Sursa de finanțare: Se va diminua cu 10.000 mii
lei suma alocată la Capitolul 8301, Grupa 55,
Articolul 01, Alineat A. Transferuri interne.
Destinație: 8301550155 Capitolul 8301, Grupa55,
Titlul VII, Articol 01, Alineat 55 transferuri pentru
finanțarea lucrărilor de împădurire.

15.

Ministerul Apelor
și
Anexa 3/62

Pădur

ilor Alocarea sumei de 22.670 mii
lei pentru lucrări de amenajare
hidrografică a râului Bârsa,
judeţul Brasov
Grupul Parlamentar USR

16.

Ministerul Apelor și Pădurilor
Anexa nr.3/62/02

Lucrările de amenajare hidrografica (înduguire) a
râului Bârsa sunt necesare pentru avansarea
lucrărilor la proiectul Aeroportului Braşov. Acest
proiect de amenajare a fost prins în bugetul
Ministerului Mediului în 2012, însă nu a fost
realizat.

Sursa de finanțare: Se diminuează cu 22.670 mii
suma prevăzută la Capitolul 7000, Subcapitol 01,
Grupa 01 Cheltuieli Curente
Amendare cu 1,000 mii lei Conform analizelor multispectrale satelitare au fost
pentru achiziție studii/studii de observate numeroase păduri care au poten
țial de
fezabilitate a țialelor
poten
păduri care îndeplinesc criteriile aferente includerii
suprafețe cu păduri virgine și acestora în categoriile pădurilor virgine şi
cvasivirgine.
cvasivirgine. Studiile efectuate sunt publice,
14

Grupul Parlamentar USR

executate de către speciali
ști în domeniu. Es te
necesar ca Ministerul Mediului sa aloce o sumă
minimă necesară aprofundării acestor studii
și să
verifice în teren aspectele semnalate. Faptul că
studiile sunt puse gratuit la dispozi
ția instituțiilor
publice oferă şansa unei economii substan
țiale la
bugetul de stat.
Sursa de finanțare: Se va diminua cu 1.000 mii
suma prevăzută la Capitolul 8301, Grupa 58,
Articolul 01, Alineat 02 Finanţare externă
nerambursabilă
Destinație:Capitolul 5001, Grupa 20, Alineat 11
Cărţi, publicaţii şi materiale de documentare.
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