
 

 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 
   CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru mediu 

şi echilibru ecologic 
 

Nr. 4c-8/32/ 2019 

 SENAT 
 

Comisia pentru ape, păduri, 
pescuit  

și fond cinegetic 
 

XXXIII/13/2019 
  

București, 11 februarie 2019 
 
 

A V I Z  C O M U N 

asupra proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 

 În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor si 
Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic a Senatului au fost sesizate, prin adresele 
L88/2019 şi PL-x nr.26 din 9 februarie 2019, pentru dezbatere şi avizare cu proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2019. 

 Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităţilor comune ale Senatului şi Camerei 
Deputaţilor, membrii comisiilor reunite, au examinat proiectul de lege mai sus menț ionat în ședința 
din 11 februarie 2019. 

La şedinţa comisiilor reunite a participat Ministrul apelor si padurilor,  în calitate de ordonator 
principal de credite, care a prezentat concluziile şi propunerile asupra bugetelui propriu. 

În urma finalizării dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019, cu amendamentele respinse prevăzute în 
anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
         PREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE, 
           ION CUPĂ                                                       COSTEL ŞOPTICĂ 
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 Anexa  nr. 3/62 

Ministerul Apelor și Pădurilor 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

 
Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

1.  Anexa 3/62 
 

Alocarea sumei de 500 mii 
lei pentru realizarea 
obiectivului de investitii 
,,Amenajarea regularizarea 
paraului Tarsa pe o lungime 
de 2 kilometri”, aferent 
orasului Breaza, in anul 
2019, precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina  
Grupul PMP 

Modernizarea și ridicarea 
standardelor de urbanism în 
orașul Breaza, în condițiile în 
care municipalitatea nu 
dispune de fonduri bugetare 
suficiente pentru realizarea 
integrală a investiției. 
 
Sursa de finanţare: 
Din redistribuirea resurselor 
bugetare ale Ministerului 
Apelor și Pădurilor. 

 

2.  Anexa 3/62 
 

Alocarea sumei de 225 mii 
lei pentru ecologizare 
pârâului Roşioara - sat 
Filipeștii de Pădure, zona 
Dumbrava-sat Dițești, 
extravilan sat Minieri, în 
comuna Filipeștii de Pădure, 
judeţul Prahova, precum si 
introducerea creditelor de 

Asigurarea necesarului de 
consum de apă potabilă 
pentru locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

angajament necesare 
contractării lucrării.   
                                            
Autor:                                     
Deputat Nicoleta Cătălina 
Bozianu                         
Grupul PMP 

3.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
Anexa nr. 3/62 
Alte cheltuieli de investiții – 
Cheltuieli privind consolidări si 
intervenții pentru prevenirea si 
combaterea efectelor produse de 
acțiuni accidentale si calamități 
naturale 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Lucrări de 
Amenajare a cursului de apă 
Şieu din localitatea Şieu 
Sfintu, comuna Sintereag, 
judeţul Bistriţa Năsăud” cu 
suma de 133 mii lei 
Autori:  
Deputat Ionuţ Simionca- 
Grupul PMP 

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 inundațiilor 
asupra comunității. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor 
în cadrul Ministerului Apelor 
și Pădurilor. 

 

4.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
Anexa nr. 3/62 
Alte cheltuieli de investiții – 
Cheltuieli privind consolidări şi 
intervenții pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor produse de 
acţiuni accidentale şi calamități 
naturale 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Regularizare Vale 
şi pârâuri în comuna 
Dumitra, judeţul Bistriţa 
Năsăud” cu suma de 500 mii 
lei  
Autori:  
Deputat Ionuţ Simionca- 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreşte scoaterea de sub 
efectul inundabilităţii a 
localităţii Dumitra și astfel 
prevenirea efectelor 
devastatoare ale inundațiilor 
asupra comunității. 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor 
în cadrul Ministerului Apelor 
și Pădurilor. 

5.  Anexa 3/62 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA  
05 Alimentare cu apa si amenajari 
hidrotehnice 
02 Amenajari hidrotehnice 
 
Propuneri 2019…. 435.840 mii lei 

 Solicităm includerea 
următorului obiectiv printre 
proiectele finanțate de 
Ministerul Apelor și 
Pădurilor în vederea 
finalizării: 
 
”Amenajarea râului Someşul 
Mic în municipiul Cluj-
Napoca”, județul Cluj 
 
  
Propuneri 2019…..117.500 
mii lei 
 
Autori: 
Faragó Petru, Csoma Botond, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Turos 
Loránd, László Attila – 
senatori UDMR 

Lucrările de deviere ale albiei 
Someșului, în continuarea 
celor de consolidare a albiei 
sale, este necesară dezvoltării 
Aeroportului Internațional 
Avram Iancu. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în sumele alocate. 

 

6.  Anexa nr. 3 / 62 / 01 
MINISTERUL APELOR SI 
PADURILOR  
1765 Managementul resurselor de 
apă  

Se propune alocarea de la 
bugetul Ministerul Apelor şi 
Pădurilor, a  Administraţia 
Națională Apele Române 
(ANAR) a sumei de 50.000 
mii lei pentru regularizarea 

Executarea acestor lucrări 
constituie necesitate 
stringentă, contribuie la 
creșterea gradului de protecție 
a populației şi punerea în 
siguranță a obiectivelor socio-
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

cursurilor de apă din județul 
Suceava, fiind identificate 11 
puncte cu risc mare la 
inundații care necesită astfel 
de lucrări, dar şi de 
reabilitarea malurilor râului 
Suceava în zona în care 
Primăria Suceava dorește 
amenajarea unei zone de 
agrement. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin 
CADARIU, senator PNL 
SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

economice din bazinul 
râurilor Siret, Suceava, 
Bistrița și Moldova, la 
creșterea calității vieții prin 
reducerea pagubelor produse 
ca urmare a inundațiilor şi, 
totodată, contribuie la o 
creștere economică a zonei 
Se are în vedere executarea 
de lucrări hidrotehnice de 
apărare împotriva 
inundațiilor, lucrările de 
consolidări şi refaceri de 
apărări de mal, regularizări de 
albie şi consolidări, lucrări de 
decolmatare, de compactare 
şi înălțare a vechilor digur i, 
de refacere a pragurilor de 
fund din gabioane etc. 
Se solicită amenajarea 
cursului râului Suceava, unde 
Primăria Suceava dorește să 
amenajeze o zona de 
agrement. 
Sursa de finanțare: prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la capitolul 
bugetar1765 Managementul 
resurselor de apă de la Anexa 
nr. 3 / 62 / 01 
MINISTERUL APELOR SI 
PADURILOR  
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
7.  Anexa 3/62/02 

Ministerul Apelor si Padurilor 
Cap 
7001, Subcapitol 05, Paragraf 02 - 
Amenajari hidrotehnice 

Se propune suplimentarea 
sumei cu  16300 mii lei 
pentru lucrări de amenajare a 
râului Urmenis, Municipiul 
Moinesti , cartier Hangani 
,jud Bacău 
 
Autori: deputat PNL Tudorița 
Lungu, deputat PNL Ionel 
Palăr , Grupurile 
parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 
16300 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

 

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

Se propune suplimentarea 
sumei cu  6900 mii la pentru 
regularizare râu Trotuș, com 
Gura Văii, jud Bacău 
 
Autori: deputat PNL Tudorița 
Lungu, deputat PNL Ionel 
Palăr, Grupurile parlamentare 
ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 6900 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

 

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

Se propune suplimentarea 
sumei cu  7400 mii lei la 
Ministerul Apelor si 
Padurilor pentru amenajare 
albie râu Trebes, com 
Margineni, jud.Bacău 
Autori: deputat PNL Tudorița 
Lungu, deputat PNL Ionel 
Palăr, Grupurile parlamentare 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 7400 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

10.  Anexa nr. 3 / 62 / 02  
MINISTERUL APELOR SI 
PADURILOR 
Capitol 5001, grupa 55, articol 01, 
alineat 55 /Transferuri pentru 
finantarea lucrarilor de impadurire 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150 mii 
lei pentru împădurire pe o 
suprafață de 4ha comuna 
Unirea, județul Brăila. 
 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 
 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 
3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

 

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 2.000 mii lei pentru  
lucrări de îndiguire pe 
marginea râului Milcov, 
comunca Broșteni, județul 
Vrancea   îndiguirea    
 
 
 
 

Comuna Broșteni este o 
comună mică, cu puțin peste 
2000 locuitori. Nu sunt 
investiții în zonă, iar 
contribuția la bugetul local 
este foarte mică. Însă, 
comuna este situată pe 
marginea râului Milcov, fiind 
inundată de fiecare dată când 
râul se umflă, existând 4 
puncte periculoase pe o 
lungime totală de 4,5 km. În 
ultimii ani, din cauza 
distrugerilor provocate de 
inundații, o parte din 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

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

populație a fost stramutată în 
Odobești, orașul vecin 
comunei. Necesitatea unor 
lucrări de îndiguire sau 
consolidare este foarte mare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
2.000 mii lei sumele  
prevăzute la   Anexa nr. 
3/65/02  Mnisterul Finanțelor 
Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – 
Alte transferuri – Credite de 
angajament 
 

12.  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 se referă la 
amenajarea râului Milcov pe 
sector aval Golești - 
confluență 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 importanță 
deosebită. 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

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

În urma acestor debite, s-au 
format viituri care au pus în 
pericol case și gospodării 
precum și căi de acces către 
localitățile riverane aferente 
acestui curs de apa. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
42.170 mii lei sumele  
prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Mnisterul Finanțelor  
Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – 
Alte transferuri – Credite de 
angajament 

13.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Cap. 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 8.004,022 mii lei, 
fără T.V.A. pentru derularea 
proiectului privind   
amenajare râu Milcov pe 
sectorul U.A.T. Milcov, 
judeţul Vrancea 
 

Proiectul se referă la 
amenajarea râului Milcov pe 
sector U.A.T. Milcov, jud. 
Vrancea. În perioada 2005-
2016 în bazinul hidrografic al 
râului Milcov au avut loc 
precipitații de importanță 
deosebită. 
În urma acestor debite, s-au 
format viituri care au pus în 
pericol case și gospodării 
precum și căi de acces către 
localitățile riverane aferente 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

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

acestui curs de apa: 317 case 
avariate; 58 case distruse 
total; nr. de locuitori afectați - 
996, peste 200 ha teren 
agricol afectate.  
Proiectul presupune 
efectuarea a 2105 m apărări 
de mal, 3800 m îndiguiri,  
3500 m recalibrări albie, 
protecții taluze prin înierbare 
8900 mp, defrișări v egetație 
arboricolă 8 ha. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
8.004,022 mii lei, fără T.V.A. 
sumele prevăzute la  Anexa 
nr. 3/65/02  Mnisterul 
Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – 
Alte transferuri – Credite de 
angajament 

14.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Cap. 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 

Proiectul se referă la 
amenajarea râului Putna si 
afluenti pe tronsonul 
localitatea Bârsești – 
localitatea Garoafa, județul 
Vrancea 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

suma de 21.000 mii lei 
pentru derularea proiectului 
privind   amenajarea râului 
Putna și afluenți pe tronsonul 
localitatea Bârsești – 
localitatea Garoafa, județul 
Vrancea  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - 
Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 
 
 

În perioada 2005 - 2016 în 
bazinul hidrografic al râului 
Putna si Vizăuți, afluentul 
său, au avut loc precipitații de 
importanță deosebită. 
În urma acestor debite, s-au 
format viituri care au pus în 
pericol case și gospodării 
precum și căi de acces către 
localitățile Bârsești, Topești, 
Vidra, Vizantea-Livezi, 
Garoafa. Proiectul presupune 
efectuarea a 3.8 km apărări  
de mal, 5,1 km reprofilări 
albie, praguri de fund cca 8 
bucăți în Vizantea-Livezi. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
21.000 mii lei sumele  
prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Mnisterul Finanțel or 
Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – 
Alte transferuri – Credite de 
angajament 

15.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Cap. 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 

Revărsarea râului Putna, care 
traversează comuna Garoafa, 
în anul 2018, a produs 
stricăciuni pe o suprafața de 
aproximativ 50 ha, pe ambele 
părți ale cursului apei. Din 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
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suma de 800 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de 
investiții Regularizare Râul 
Putna, comuna Garoafa, 
Județul Vrancea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - 
Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

cauza colmatării excesive, 
râul Putna revarsă, în special 
primăvara, după topirea 
zăpezilor, dar și în timpul 
verii, în perioadele cu ploi în 
cantități importante. Comuna 
Garoafa este un important 
punct pentru cultivarea 
legumelor în județul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
800 mii lei sumele  prevăzute 
la  Anexa nr. 3/65/02  
Mnisterul Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – 
Alte transferuri – Credite de 
angajament 

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

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Apelor și Pădurilor cu suma 
de 100.000 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului de 
investiții "Deviere râu 
Someș".  
 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian 
Florin 

La Cluj este nevoie de o pistă 
de 3.500 de metri pentru ca 
aeronavele care efectuează 
zboruri intercontinentale să 
poată ateriza şi decolare, iar 
pentru realizarea pistei este 
necesară devierea râului 
Someş. Există promisiuni de 
finanțare și declarații 
referitoare la alocarea 
sumelor necesare încă de la 
nivelul anului 2013. 
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Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan 
Sorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

 
Sursa de finantare:  
Diminuarea cu suma de 
100.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 
5001/Grupa 55 /TITLUL  VII 
ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

17.  Ministerul Apelor și Pădurilor se 
creditează Capitolul 1765 
“Managementul resurselor de apă 
Ministerul Mediului” 
 

Alocarea sumei de de 500 
mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, 
pentru regularizarea 
malurilor pe râurile cu risc de 
inundații din bazinul 
hidrografic Siret. 
 
Autor: Deputat Nicolae 
Daniel Popescu, Uniunea 
Salvați Romania 
 

În condițiile în care 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
a precizat ca prioritate 
strategică - implementarea 
Strategiei naționale de 
management al riscului la 
inundații pe termen mediu și 
lung, în scopul prevenirii și 
diminuării riscului la 
inundații al populației și al 
creșterii gradului de siguranță 
a cetățenilor și a bunurilor, 
continuarea lucrărilor pentru 
zonele cu risc potenţial 
semnificativ la inundaţii 
având o lungime de peste 100 
km se impune întrucat 

MOTIVAȚIA 
AMENDAMENTULUI 

 

în 
studiile de profil acestea au 
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un grad de prioritizare MARE 
și se regăsesc în majoritatea 
măsurilor avute în vedere în 
Planurile de Management ale 
Riscului la Inundaţii inclusiv 
în cel intocmit pentru bazinul 
hidrografic Siret. 
 
SURSA DE FINANȚARE

1. 250 mii lei - 
Ministerul Economiei, 
Capitol bugetar 1, 
Program 1 - Programe 
de conservare sau de 
inchidere a minelor 
(cod 642) 

: 

250 mii lei - 
Secretariatul General al 
Guvernului - Capitol 
Autoritati publice si actiuni 
externe - gROwth - Contul 
individual de economii Junior 
Centenar 

18.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
 
Anexa 3/62/29 Capitolul 5000 
Total general 
Titlul 65 Cheltuieli aferente 
proiectelor cu finanțare 
rambursabilă 

Se suplimentează alocarea 
bugetară pentru investiția 
„Acumularea Runcu”, din 
județul Maramureș, la suma 
de 70.000 de mii de lei. 
 
Autor: deputat USR Vlad 
Emanuel Duruș; grupurile 
parlamentare USR 

Motivația amendamentului: 
Lucrările la „Acumularea 
Runcu” sunt în execuție din 
1987. Până acum au fost 
executate lucrări în proporție 
de aproximativ 80%. 
Investiția are termen de 
finalizare în 2020. Necesarul 
financiar pentru lucrările 
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rămase neexecutate depășește 
140.000.000 de lei. 
Nealocarea în acest an a 
sumelor solicitate ar duce la 
întârzieri subiective. Scopul 
investiției este de a asigura 
necesarul rezervelor de apă 
pentru zona de nord a 
județului Maramureș, în 
special a municipiului 
Sighetu Marmației. Al doilea 
oraș din județ se confruntă cu 
mari probleme în ceea ce 
privește alimentarea cu apă. 
În mare parte a anului 
locuitorii orașului sunt supuși 
unor restricții de consum. 
Inclusiv în perioada 
sărbătorilor de iarnă, cei 
peste 37.000 de locuitori ai 
urbei au avut de suferit din 
cauza întreruperilor în 
furnizarea alimentării cu apă. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile 
se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și 
administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul 
VI transferuri între unități ale 
administrației publice, 
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articolul Transferuri de 
capital, Programul Național 
de Dezvoltare Locală. 
 

19.  Ministerul Apelor și Pădurilor  
 
Anexa 3/62 Capitol 70015803 

Alocarea sumei de 12.500 
mii lei pentru ,,Amenajare 
împotriva inundațiilor – râul 
Bârsa". 
 
Autor: Grupurile 
parlamentare USR 

Râul Bârsa necesită amenajări 
hidrografice în porțiunea 
viitorului aeroport 
international Brașov. 
Proiectul este în atenția 
Ministerului Apelor și 
Pădurilor de mai mulți ani, 
fiind prins în buget în anul 
2014. Anul acesta este 
imperios necesară execuția 
acestor lucrări.   
 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice (anexa nr. 3/15) la 
capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma 
de 12.500 mii lei. 

 

20.  Ministerul Apelor și Pădurilor , 
Anexa 3/62. 

Extindere alimentare cu apa 
in com. Saschiz, jud. Mures, 
suma necesara este de  
6.169.787 lei.  

Cresterea și îmbunătățirea 
calitatii apei potabile 
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Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera 
Deputatilor) 

21.  Ministerul Apelor și Pădurilor, 
Anexa 3/62. 

Reconstructie ecologica 
forestiera pe terenuri 
degradate in comuna Raciu, 
perimetrul de ameliorare 
Cernatoaie-Continit - 57,37 
ha. Suma necesară este de  
44.953 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera 
Deputatilor) 

Reconstructie ecologica 
forestiera pe terenuri 
degradate 

 

22.  Ministerul Apelor și Pădurilo r, 
Anexa 3/62. 

Reconstructie ecologica 
forestiera pe terenuri 
degradate in comuna Raciu, 
perimetrul de ameliorare 
Cernatoaie-Continit - 57,37 
ha. Suma necesară este de 
166.841 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera 
Deputatilor) 

Reconstructie ecologica 
forestiera pe terenuri 
degradate 
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