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SENATUL ROMÂNIEI                CAMERA DEPUTAŢILOR  
 
Comisia pentru agricultură,                 Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală                 industrie alimentară şi servicii specifice 
                                       
                                                                                   

 
Nr.XXIII/472/22.11.2013                                           Nr.4c-4/550/22.11.2013 
     
 
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 2014 

 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Senatului 
şi Camerei Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură şi  dezvoltare rurală a 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 2014, transmis cu adresa nr. L 654/2013, respectiv adresa nr.PL.x. 514 din 18 noiembrie 
2013.  

Proiectul de buget al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice                  
(Anexa nr.3/23),  precum şi amendamentele depuse, au fost dezbătute în şedinţa comună care a 
avut loc în ziua de  22.11.2013. 

La dezbateri a participat doamna Lucia Ana Varga, Ministrul delegat pentru ape, păduri 
şi piscicultură. 

  În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentelor depuse, membrii 
Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (voturi pentru 38, voturi contra 6,  abţineri -  ), să 
avizeze favorabil  proiectul de lege în forma prezentată de Guvern. 

 Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa la aviz. 
 
 
 
  
   PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
 
        Gheorghe SAGHIAN                                                        Dr. ec. Nini SĂPUNARU 
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ANEXĂ  
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 – Anexa 3/23 

- mii lei -  

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. Anexa 3/23/01 

Capitol 5000/01-cheltuieli curente 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 
cu suma de 500.000 RON. 
 
Autor:  
Deputat PC Constantin Avram  
 

Se solicită această sumă pentru 
începerea lucrărilor la proiectul 
“Construire dig de protecţie pe râul 
Trotuş”, sat Gura Văii, comuna Gura 
Văii, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului. 

 

2. Ministerul Mediului si Schimbarilor 
Climatice 
Anexa 3/23/3.3.III Managementul 
resurselor de apa si al riscului la 
inundatii 

Se propune acordarea din Buget a 
sumei de 8.000.mii RON 
reprezentand continuarea realizarii 
investitiei noi la obiectivul 
Regularizarea raului Cracau din 
orasul Roznov ,jud.Neamt 
 
Autor 
 Dep. Moisii C-tin 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Este necesara sustinerea financiara din 
partea bugetului de stat datorita 
imposibilitatii autoritatilor locale de 
continuare a finantarii din fonduri 
proprii a respectivului obiectiv necesar 
comunitatii locale, in vederea 
inlaturarii riscului de induntatii in 
zona. 
Sursa de finanţare:, prin introducerea 
proiectului in POS-Mediu  Axa 
prioritara 5 Implementarea 
infrastructurii adecvate de prevenire a 
riscurilor naturale in zonele cele mai 
expuse la risc, din cadrul MMSC 

 

3. Legea Bugetului de Stat pe 2014  
Ministerul Mediului - Anexa 3/23 
 
 I. Protectia mediului 

Se propune alocarea a 200 mii lei 
pentru proiectul ``Control integrat al 
poluării cu nutrienţi`` în comuna 
Fărcaşele, jud. Olt. 

Suma este necesară în vederea 
cofinanţării utilajelor necesare 
derulării proiectului. 
Sursa de finanţare:  
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Domeniul: Protectia solului si a 
subsolului 

Autor: 
 Deputat PP-DD Dumitru 
Niculescu 

Bugetul Ministerului Mediului 
 

4. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si Schimbarilor 
Climatice 

Prevederea în Buget a sumei de 50 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi privind obiectivul:  
„Creare perdele forestiere drumuri 
naţionale” în comuna Bilieşti, Jud. 
Vrancea. 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 

Susţinerea  financiară din partea 
bugetului de stat este necesară datorită 
imposibilităţii autorităţilor locale de 
finalizare din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 

 

5. Anexa nr. 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice/ Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
unităţi ale administraţiei publice/ 
Articol 02 Transferuri de capital 

Majorarea cu 292,997 mii lei a 
transferurilor de capital. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul 
Maria Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul Satu 
Mare în vederea continuării 
Proiectului care prevede realizarea de 
spaţii verzi în comuna Tarna Mare.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma reorganizării 
ANAF şi din majorarea  impozitelor şi 
taxelor estimate de MF la 5 miliarde 
lei. 

 

6. Anexa 3/23/04 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Program 70 Investiţii 
prioritare din domeniul gospodăririi 
apelor din România  

Se propune suplimentarea  bugetului 
ministerului pe anul 2014 cu suma 
de 20.000 mii lei. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sumele alocate acestui Program sunt 
extrem de reduse în raport cu natura 
investiţiilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma reorganizării 
ANAF şi din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 5.000.000 
mii lei. 

 

7. Anexa 3/23/26 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Se propune suplimentarea  bugetului 
pe anul 2014 cu suma de 50 mii lei, 

Suma este necesară  pentru înfiinţării 
perdelelor forestiere de protecţie în 
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Climatice/ Capitol 83 Agricultura, 
Piscicultura şi Vânătoare 
COD OBIECTIV 846 ÎNFIINŢARE 
PERDELE DE PROTECŢIE 
 

destinată finanţării proiectului 
denumit ”Înfiinţare perdele de 
protecţie pe o suprafaţa de 20 de 
hectare” pentru Primăria Comunei  
Adâncata, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Tinel GHEORGHE , deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

jurul satelor Adâncata şi Patru Fraţi, 
sate care sunt afectate  de viscol. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
sumei alocate lucrărilor pentru 
prevenirea colmatării canalelor, 
gârlelor şi lcurilor din RBDD pentru 
menţinerea unui regim optim – Cod 
obiectiv 833 – anexa 3/23/29 cu suma 
de 50 mii lei. 

8. Anexa 3/23/27 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Program 369 Protecţia 
mediului, conservarea naturii şi 
diversităţii biologice, a calităţii aerului 
şi schimbărilor climatice, gestionarea 
deşeurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
pe anul 2014 cu suma de 300 mii lei, 
destinată înfiinţării unei platforme 
ecologice pentru colectarea 
deşeurilor, pentru   Primăria 
Comunei Ciocarlia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE , deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară construcţiei unei 
platforme ecologice de colectare a 
deşeurilor  care să corespundă 
condiţiilor de mediu prevazute de lege. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
sumei alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 300 
mii lei. 

 

9. Anexa 3/23/26 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Program 942 Infrastructura 
în domeniul gospodăririi apelor, 
lucrări hidrotehnice de apărare 
împotriva inundaţiilor, mărirea 
gradului  şi/sau de siguranţă a 
barajelor şi reabilitarea şi protecţia 
zonei costiere 

Se propune suplimentarea bugetului 
ministerului pe anul 2014  cu suma 
de 15.000 mii lei, destinată finanţării 
parţiale a obiectivului de investiţie 
denumit “Punerea în siguranţă a 
lucrărilor de apărare împotriva 
inundaţiilor pe Râul Ialomiţa şi 
afluenti în zona Municipiului 
Urziceni, Judetul Ialomiţa, etapa a 
II-a”. Valoarea totală inclusiv TVA 
a proiectului este de 22687,863 mii 
lei, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE , deputat 
PDL 

Lucrările de punere în siguranţă a 
digurilor de pe râurile Ialomiţa şi 
Prahova sunt de maximă importanţă 
întrucât vor apara împotriva 
inundaţiilor localitaţile Adâncata, 
Patru-Fraţi, Moldoveni, Bărbuleşti, 
Coşereni, Urziceni, Borăneşti, 
Bărcăneşti, Axintele, Manasia, 
Broşteni, Alexeni, Ion Roată. 
Localităţile enumerate au fost afectate 
de inundaţii în anul 2005 şi lucrările 
nici nu au fost demarate. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
sumelor alocate următoarelor 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

obiective de investiţii: Sistemul 
Informaţional pentru Managementul 
Integrat al Apelor – Cod obiectiv 298 
– cu suma de 400 mii lei; Lucrări de 
decolmatare  a principalelor canale şi 
gârle pescăreşti din Delta Dunării - 
Cod obiectiv 334 – cu suma de 100 
mii lei; Lucrări pentru prevenirea 
colmatării canalelor, gârlelor şi 
lcurilor din RBDD pentru menţinerea 
unui regim optim - Cod obiectiv 833 – 
cu suma de 150 mii lei;  Reconstrucţie 
ecologică pe terenuri degradate şi 
perdele forestiere - Cod obiectiv 847 – 
cu suma de 850 mii lei. 

10. Anexa 3/23/23 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Program Operaţional 
Sectorial Mediu  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
pe anul 2014 cu suma de 1.500 mii 
lei, destinată finanţării proiectului 
denumit ”Prima infiintare a reţelei 
de apă în comuna Roşiori, Judeţul 
Ialomiţa” , pentru Primăria  
Comunei Roşiori, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Lucrările au fost licitate în cursul 
anului 2012 şi au început în vara 
anului 2013. Asigurarea finanţării este 
necesară pentru continuarea lucrărilor 
şi finalizarea acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
sumei alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 1500 
mii lei. 

 

11. Anexa 3/23/27/ Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice/ Cod indicator 
1892 Consolidări de maluri, indiguiri 

 În comuna Chiesd , Judeţ Sălaj  
propun alocarea sumei de 1000 mii 
Lei pentru   construirea a doua diguri 
de retenţie pentru prevenirea 
inundaţiilor în localitatea Chiesd. 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 

Suma este necesara pentru  
construirea a doua diguri de retenţie 
pentru prevenirea inundaţiilor în 
localitatea Chiesd. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma reorganizării 
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Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

ANAF şi din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5.000.000 mii lei 

12. Anexa 3/23/02/ Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice/ Capitol 001, 
Titlul 1, Articolul 02, Alineat 14 

Se solicită majorarea cu 1.000 mii 
lei a fondurilor alocate din bugetul 
Ministerul Mediului şi a 
Schimbărilor Climatice pentru 
programele multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 
 
Autorii amendamentului: 

Deputat PDL Petru MOVILĂ şi 
Grupul Parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită majorarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei  în vederea 
realizării unui parc în comuna Ţibana, 
judeţul Iaşi, în vederea îmbunatăţirii 
calităţii mediului înconjurător 

 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma reorganizării 
ANAF şi din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5.000.000 mii lei 

 

13. Anexa 3/23/27 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 
Cod indicator 1892  

 

Majorarea cu suma de 29000 mii lei 
pentru  consolidări de maluri , 
indiguiri  ( km) str. Orizontului, 
municipiul Tulcea, judeţ Tulcea   
Autori : Deputat PDL Gudu 
Vasile 
Grupul Parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor  

Se impune consolidarea malurilor 
vechi afectate de creşterea repetată a 
nivelului Dunării din ultimul an în 
scopul prevenirii inundaţiilor. 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
impozitelor şi taxelor estimate de 
Ministerul Finanţelor Publice la 5 
000000 mii lei 

 

14. Ministerul medilui şi schimbărilor 
climatice 
Anexa 3/23/02a/ capitolul 5501, grupa 
55, art.01, alin. 06. Sprijinirea 
proprietarilor de păduri.  
 
 
 

Se suplimenteză cu suma de 2500 
mii lei.  
 
 
Autori 
Tinel Gheorghe deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

În cornformitate cu Codul silvic, statul 
trebuie să suporte contravaloarea 
funcţiilor de protecţie ale pădurilor 
pentru propietarii privaţi de păduri 
care sunt exceptaţi de la exploatarea 
masei lemnoase.  
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 Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma reorganizării 
ANAF şi din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 miliarde de 
lei. 

15. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
200 mii lei pentru împrejmuirea 
pădurii Rediu în suprafaţă de 18 Ha, 
comuna Ipoteşti, judeţul Suceava.  
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru oprirea furtului de material 
lemnos din zona împădurită. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 200 
mii lei. 

 

16. Anexa 3/23/27 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Program 369 Protecţia 
mediului, conservarea naturii şi 
diversităţii biologice, a calităţii aerului 
şi schimbărilor climatice, gestionarea 
deşeurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
128 mii lei referitoare la cota de 
contribuţie a comunei Ipoteşti la 
cofinanţarea proiectului “Sistem de 
Management Integrat al deşeurilor în 
judeţul Suceava” 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru realizarea obiectivului şi pentru 
buna desfăşurare a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 128 
mii lei. 
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17. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
50 mii lei pentru amenajarea unui 
spaţiu verde în cadrul Centrului 
Social şi împrejmuirea acestuia, din 
comuna Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului. 
Menţionăm că Centrul Social din 
comuna Mitocu Dragomirnei, judeţul 
Suceava desfăşoară activităţi pentru 
persoanele cu nevoi speciale.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 50 mii 
lei. 

 

18. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
100 mii lei pentru amenajarea 
parcurilor pentru deşeurile menajere 
şi achiziţionarea de eurocontainere, 
judeţul Suceava. 
  
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
datorită importanţei pe care o are 
proiectul asupra mediului înconjurător.
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 100 
mii lei. 

 

19. Anexa 3/23/27 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Program 369 Protecţia 
mediului, conservarea naturii şi 
diversităţii biologice, a calităţii aerului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
50 mii lei pentru plantarea unei 
suprafeţe de 2 Ha de vegetaţie 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru prevenirea pericolului 
alunecărilor de teren şi pentru a 
soluţiona cererile cetăţenilor. 
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şi schimbărilor climatice, gestionarea 
deşeurilor 

forestieră în oraşul Salcea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 50 mii 
lei. 

20. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
6.000 mii lei pentru amenajarea de 
diguri şi regularizarea râului 
Suceava pe raza Municipiului 
Suceava, judeţul Suceava. 
 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investiţii şi că proiectul deserveşte 
unui număr mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 6.000 
mii lei. 

 

21. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
5.000 mii lei pentru amenajarea de 
diguri şi regularizarea ape pe 15 km 
în localitatea Soloneţ, comuna 
Pârteşti , judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investiţii şi că proiectul deserveşte 
unui număr mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
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Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Cod obiectiv 298 – cu suma de 5.000 
mii lei. 

22. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
38.020,4 mii lei pentru obligaţii de 
plată pentru furnizorii de bunuri, 
servicii şi lucrări înregistrate 
conform OUG 61/2012 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru a se putea achita 
arierate către firmele care au executat 
lucrări, în special pentru eliminarea 
efectelor provocate de inundaţii. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 
38.020,4 mii lei. 

 

23. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.112 mii lei 
pentru împăduriri pe o suprafaţă de 
55 ha, comuna Horodniceni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investitii şi că proiectul ar deservi 
unui comunităţi mari pe termen foarte 
lung. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 1.112 
mii lei. 
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24. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 180 mii lei pentru 
finalizare lucrări de executare diguri 
şi regularizare pârâu Hozoaia, 
comuna Păltinoasa, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru înlăturare efectelor 
inundaţiilor şi protejarea populaţiei 
contra inundaţiilor. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 180 
mii lei. 

 

25. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 160 mii lei pentru 
proiect regularizare pârâu Valea 
Pojoritei, comuna Pojorîta, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investiţii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 160 
mii lei. 

 

26. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 40 mii lei pentru finaliza 
parc şi zone verzi, comuna Vama, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investitii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Cod obiectiv 298 – cu suma de 40 mii 
lei. 

27. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
apărări de maluri şi regularizare râu 
Moldova, comuna Vama, judeţul 
Suceava.  
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu  
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investitii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de locuitori 
care sunt ăn pericol atunci când se 
produc inundaţii. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 500 
mii lei. 

 

28. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
apărări de maluri şi regularizare 
pârâu Moldoviţa, comuna Vama, 
judeţul Suceava.  
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investiţii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de locuitori 
care sunt ăn pericol atunci când se 
produc inundaţii provocând pagube 
însemnate. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 500 
mii lei. 
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29. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
realizare apărări de maluri şi 
îndiguiri comuna Straja, judeţul 
Suceava. 
 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investiţii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de locuitori 
care sunt ăn pericol atunci când se 
produc inundaţii provocând pagube 
însemnate. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 500 
mii lei. 

 

30. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 8.400 mii lei pentru 
regularizări cursuri de apă, măsuri 
de prevenire a inundaţiilor comuna 
�erbău�i, judeţul Suceava. 
 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investiţii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de locuitori 
care au gospodăriile in zone cu un 
grad de expunere mare la inundaţii. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 8400 
mii lei. 

 

31. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 450 mii lei pentru 
apărări maluri si regularizare râuri 
comuna Bogdăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investiţii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
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Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 450 
mii lei. 

32. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 450 mii lei pentru 
împăduriri comuna Bogdăneşti, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investitii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 450 
mii lei. 

 

33. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 300 mii lei pentru 
continuare investiţie Apărare de 
maluri, pârâul Ciotina, comuna 
Iacobeni, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea obiectivului 
de investiţii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea sumei 
alocate obiectivului de investiţii 
Sistemul Informaţional pentru 
Managementul Integrat al Apelor – 
Cod obiectiv 298 – cu suma de 300 
mii lei. 

 

34. Anexa 3/23/02a 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/ Capitol 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice cu suma de 
10.000 mii lei pentru amenajarea 
râului Suceava, Municipiul Suceava, 

Se solicită admiterea acestui 
amendament întrucât municipiul 
Suceava nu are o astfel de zonă 
amenajată pe malul unei ape şi are 
mare nevoie de spaţii verzi pentru 
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Judeţul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

petrecerea timpului liber. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma reorganizării 
ANAF şi din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 5.000.000 
mii lei. 

35. Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climaterice – cap. 50.00 

Din suma prevăzută se alocă 329,7 
mii lei pentru proiectul Împădurirea 
suprafeţei de 51 de hectare teren 
agricol degradat aflat pe raza 
comunei Aroneanu, jud Iaşi 
 

Iniţiator: 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 

Grupul Parlamentar PPDD   

95% realizat. Suma este absolut 
necesară pentru partea de cofinanţare a 
unui proiect în care deja au fost 
investiţi peste 1.200 mii lei. 
 

Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale MMP-AFM Fondul 
pentru mediu, programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole 

 

36. Proiectul Legii Bugetului de Stat pe 
2014  
                                                                 
Anexa 3/23 

Alocarea sumei de 6.000.000 lei 
pentru regularizarea şi apărarea 
malurilor  râului Moldova la 
Drăguşeni, com
Drăguşeni,judeţul Suceava 

una 

Intărirea malurilor în vederea 
protecţiei populaţiei şi a prevenirii 
efectelor  inundaţiilor 

 

Iniţiator: Senator PSD- Ovidu 
Donţu  
 

 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de coeziune 
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