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Parlamentul României  

CAMERA DEPUTATILOR                  SENAT                                           SENAT 
Comisia 

pentru  mediu 
și echilibru 

ecologic                                
Nr. 4c-8/ 683                                                     

     Comisia pentru  
Mediu 

 
           
       Nr. LXXII/252 
   
 
 

 Comisia pentru ape, 
păduri,pescuit și fond 

cinegetic 

     Nr. XXXIII/143 

A V I Z  C O M U N 

asupra proiectul Legii bugetului de stat pe anul  2023 

În conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul activităţilor 
comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu a 
Senatului, Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic a Senatului şi 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor au fost sesizate, 
prin adresele L777/2022 şi PL-x nr.756/2022, pentru dezbatere şi avizare cu 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023. 

 Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor, membrii comisiilor reunite, au examinat proiectul 
de lege mai sus menționat în ședința din 12 decembrie 2022. 

La şedinţele comisiilor a participat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
în calitate de ordonator principal de credite care a prezentat concluziile şi 
propunerile asupra bugetului. 

În urma finalizării dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe 
anul 2023, cu amendamente admise prevăzute în anexă. 

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

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
George-Cătălin STÂNGĂ     Claudiu-Marinel MUREȘAN       Liviu Lucian MAZILU

alina.alexandriuc
Conform cu originalul
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AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
1. 

Anexa 3/23/13/  

Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor,  Capitolul 4200/ Subcapitol 
10/ IV. SUBVENȚII 

 

Se propune suplimentarea cu 20.000 
mii lei a subvențiilor către 
Administrația Fondului pentru Mediu, 
în vederea extinderii programului 
“Casa verde fotovoltaice” în anul 
2023.  

Autor: deputat Beniamin Todosiu 

Grupul parlamentar USR 

Programul “Casa verde - 
fotovoltaice” se desfășoară 
sub egida Administrației 
Fondului pentru Mediu și a 
AM-POR. Astfel, cele 2 
entități au ca responsabilitate 
urmărirea respectării 
prevederilor ghidului de 
finanțare și contractelor de 
finanțare, în scopul 
îndeplinirii de către 
beneficiarii persoane fizice a 
obligațiilor contractuale și 
prevederilor ghidului. 
Proiectul a fost desfășurat în 
anii precedenți cu anumite 
dificultăți, cauzate în 
principal de factori precum: 
pandemia de Covid-19, care a 
condus la întârzieri în 
implementarea și racordarea 
sistemelor de panouri 
fotovoltaice instalate, 
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capacitatea redusă de 
personal la nivelul 
Administrației Fondului 
pentru Mediu, lipsa 
reglementărilor la nivelul 
legislației naționale în ceea ce 
privește statutul de 
prosumator. 
Întrucât statele membre ale 
Uniunii Europene și-au 
asumat ca obiectiv strategic 
atingerea neutralității 
climatice în 2050, se impune 
investiția cu precădere în 
clădiri eficiente energetic, 
care să folosească surse 
regenerabile de energie. Din 
acest motiv, este necesar ca 
programele precum “Casa 
verde - fotovoltaice” să se 
extindă și să primească sume 
care să asigure că un număr 
tot mai mare de case 
românești pot deveni case 
verzi, dotate cu panouri 
fotovoltaice în fiecare an. 
Sursa de finanțare: 20.000 
mii lei din bugetul propus 
pentru Administrația 
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Prezidențială, Anexa nr. 
3/01/26, Cod ordonator 
014283732, Prog. 115, 
Susținerea rolului 
Președintelui României, II. 
Credite bugetare. 

2. 
Anexa 3/23/02, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 
1.078,178 mii lei aferentă proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public în 
comuna Negreni, jud. Cluj”, față de 
suma de 549.146 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 

Concluzie: suma care va figura în 
anexă:  

550.224,178 

  

Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Având în vedere contextul 
actual, în care prețurile la 
energie au explodat, statul 
român trebuie să susțină 
comunitățile care depun 
proiecte pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public 
deoarece, în final, acestea 
reduc semnificativ consumul 
de energie electrică, precum 
și costurile aferente acestei 
utilități. 
Totodată, economiile 
realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte 
benefice comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă 
acoperirea costurilor 
neeligibile ale proiectului, 
care ar urma să fie suportate 
din bugetul local al comunei. 
Sursa de finanțare 
Anexa 3/48/02, Autoritatea 
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Electorală Permanentă, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli 
Buget de Stat, Titlul 59 - Alte 
cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, 
II. Credite Bugetare 

3. Anexa 3/23/02, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 967,928 
mii lei aferentă proiectului 
„Modernizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Râșca, jud. Cluj”, 
față de suma de 549.146 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de 
lege. 
  
  

Concluzie: suma care va figura în 
anexă: 

  
550.113,928 

  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Având în vedere contextul 
actual, în care prețurile la 
energie au explodat, statul 
român trebuie să susțină 
comunitățile care depun 
proiecte pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public 
deoarece, în final, acestea 
reduc semnificativ consumul 
de energie electrică, precum 
și costurile aferente acestei 
utilități. 
Totodată, economiile 
realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte 
benefice comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă 
acoperirea costurilor 
neeligibile ale proiectului, 
care ar urma să fie suportate 
din bugetul local al comunei. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
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Capitolul 5001 - Cheltuieli 
Buget de Stat, Titlul 59 - Alte 
cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, 
II. Credite Bugetare 

4. Anexa 3/23/02, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 379,729 
mii lei aferentă proiectului „Stații de 
încărcare vehicule electrice în comuna 
Râșca, jud. Cluj”, față de suma de 
549.146 mii lei, care este prevăzută în 
forma proiectului de lege. 

Concluzie: suma care va figura în 
anexă: 549.525,729  

Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Reducerea nivelului emisiilor 
de carbon ar trebui sa 
reprezinte un deziderat al 
anilor următori în România 
Astfel, proiectele care propun 
soluții pentru atingerea 
acestui scop trebuie susținute. 
Împreună cu voucherele 
oferite prin Programul „Rabla 
PLUS”, instalarea stațiilor de 
încărcare a vehiculelor 
electrice pot stimula cetățenii 
în alegerea unor mașini 
nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli 
Buget de Stat, Titlul 59 - Alte 
cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, 
II. Credite Bugetare 

 

5. Anexa 3/23/02, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 982,708 
mii lei aferentă proiectului „Creșterea 

Având în vedere contextul 
actual, în care prețurile la 
energie au explodat, statul 
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eficienței energetice a infrastructurii 
de iluminat public în comuna Căianu, 
jud. Cluj”, față de suma de 549.146 
mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 

Concluzie: suma care va figura în 
anexă:  

550.128,708  

Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

român trebuie să susțină 
comunitățile care depun 
proiecte pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public 
deoarece, în final, acestea 
reduc semnificativ consumul 
de energie electrică, precum 
și costurile aferente acestei 
utilități. 
Totodată, economiile 
realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte 
benefice comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă 
acoperirea costurilor 
neeligibile ale proiectului, 
care ar urma să fie suportate 
din bugetul local al comunei. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli 
Buget de Stat, Titlul 59 - Alte 
cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, 
II. Credite Bugetare 

6. Anexa 3/23/02, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 901,869 
mii lei aferentă proiectului 
„Modernizare iluminat public în satele 
Sânnicoară, Dezmir, Sub Coastă, 

Având în vedere contextul 
actual, în care prețurile la 
energie au explodat, statul 
român trebuie să susțină 
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comuna Apahida, jud. Cluj”, față de 
suma de 549.146 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 

 Concluzie: suma care va figura în 
anexă: 550.047,869  

Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

comunitățile care depun 
proiecte pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public 
deoarece, în final, acestea 
reduc semnificativ consumul 
de energie electrică, precum 
și costurile aferente acestei 
utilități. 
Totodată, economiile 
realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte 
benefice comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă 
acoperirea costurilor 
neeligibile ale proiectului, 
care ar urma să fie suportate 
din bugetul local al comunei. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli 
Buget de Stat, Titlul 59 - Alte 
cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, 
II. Credite Bugetare 

7. Anexa 3/23/02, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 
2.093,319 mii lei aferentă proiectului 
„Modernizare iluminat public în satele 
Apahida, Câmpenești, Corpadea, 
Pata, comuna Apahida, jud. Cluj”, 

Având în vedere contextul 
actual, în care prețurile la 
energie au explodat, statul 
român trebuie să susțină 
comunitățile care depun 
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față de suma de 549.146 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de 
lege. 

 Concluzie: suma care va figura în 
anexă: 551.239,319  

Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

proiecte pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public 
deoarece, în final, acestea 
reduc semnificativ consumul 
de energie electrică, precum 
și costurile aferente acestei 
utilități. 
Totodată, economiile 
realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte 
benefice comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă 
acoperirea costurilor 
neeligibile ale proiectului, 
care ar urma să fie suportate 
din bugetul local al comunei. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli 
Buget de Stat, Titlul 59 - Alte 
cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, 
II. Credite Bugetare 

8. Anexa 3/23/02, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 
3.461,004 mii lei aferentă proiectului 
„Creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirea Școlii gimnaziale Baciu - 

Având în vedere contextul 
actual, în care prețurile la 
energie au explodat, statul 
român trebuie să susțină  
eficientizarea energetică a 
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„Constantin Brâncoveanu”, comuna 
Baciu, jud. Cluj”, față de suma de 
549.146 mii lei, care este prevăzută în 
forma proiectului de lege. 

 Concluzie: suma care va figura în 
anexă: 552.607,004  

Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

clădirilor pe care le are în 
patrimoniu. 
 Sursa de finanțare 
Anexa 3/48/02, Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli 
Buget de Stat, Titlul 59 - Alte 
cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, 
II. Credite Bugetare 

9. 
Anexa 3/23/02, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor ,capitol 5001, 
grupa 51 

Se prevede suma de 10.000 mii lei în 
condițiile în care forma proiectului NU 
prevede buget pentru anii 2023-2026. 
Se alocă suma suplimentară pentru 
decontarea serviciilor aferente 
măsurilor de prevenire și combatere a 
atacurilor exemplarelor de urs brun. 
 
Autor: Deputat Adrian Giurgiu, 
USR 

Având în vedere numărul 
crescut de exemplare de urși 
din ultimii ani cât și 
neseriozitatea cu care 
problema prevenirii și 
combaterea atacurilor de urs 
a fost tratată cu neseriozitate 
de-a lungul timpului 
coroborat cu faptul că 
procedurile de infringement 
cu trimitere la acest subiect 
amenință România de foarte 
mult timp, este necesar un 
buget local alocat pentru 
fiecare UAT. Se pot face 
campanii de informare cu 
privire la adoptarea 
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comportamentului  adecvat în 
pădure, se pot instala garduri 
electrice în zone considerate 
cu risc crescut. 
Sursa de finanțare: PNRR 

10. 
Anexa nr. 3/23/01, Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, capitol 
7400, grupa  61 

Se alocă suma suplimentară de 1.304 
mii lei în vederea dotarii TAF-urilor 
cu sisteme de monitorizare GPS. 

   
Autor: Deputat Adrian Giurgiu, 
USR 

Dotarea TAF-urilor cu un 
sistem GPS va permite o mai 
bună monitorizare a 
materialului lemnos care iese 
din pădurile României. 
Beneficiind de harta digitală 
a ariei în lucru și dotarea 
tafului cu GPS se va cunoaste 
exact poziția acestuia. De 
asemenea, se va cunoaște 
dacă șoferul respecta modul 
de tăiere si locul de tăiere. 
Sursa de finanțare: PNRR 

 

11. 
Anexa nr. 3/23/27, Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, capitol 
8301, grupa 55 

Se alocă suma suplimentară de 2.000 
mii lei pentru programul “Dezvoltarea 
durabilă a silviculturii” (cod program - 
175) 
Autor: Deputat Adrian Giurgiu, 
USR 

  

Suplimentarea fondului 
privind programul 
Dezvoltarea durabilă a 
silviculturii va ajuta România 
la o mai bună gestionare a 
infracțiunilor prezente în 
păduri cât și achiziționarea de 
echipamente prin intermediul 
cărora se poate asigura un 
inventar forestier performant, 
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care poate oferi datele 
necesare pentru o estimare 
precisă a resurselor forestiere 
cât și raportarea detaliată a 
indicatorilor de caracterizare 
a acesteia. 
Sursa de finanțare: PNDL 

12. 
Anexa nr. 3/23/27, Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, 
capitol 7400, grupa 61 

Se alocă suma de 2.000 mii lei 
suplimentară în vederea achiziționării 
de aparate de monitorizare a calității 
aerului. 

Autor: Deputat Adrian Giurgiu, 
USR 

Monitorizarea calității aerului 
oferă posibilitatea obținerii 
de date concrete pentru a 
putea identifica în cel mai 
scurt timp zonele poluate. 

Sursa de finanțare: PNRR 

 

13. Anexa 3/23/02,  
Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor 
capitol 7401, titlu 20 

Se suplimentează suma prevăzută  cu 
100.000 mii lei aferentă implementării 
măsurilor necesare pentru închiderea 
gropilor de gunoi și decontaminarea 
mai multor site-uri care fac obiectul 
procedurilor de infringement. 

Concluzie:Suma care va figura în 
anexă: 159.322 

 

România a fost deja chemată 
în judecată la CJUE pentru 
eșecul închiderii celor peste 
40 de gropi de gunoi 
neconforme cu standardele 
europene care ne pun 
sănătatea în pericol. 
De-a lungul anilor una dintre 
scuzele executivului pentru 
nerezolvare acestei probleme 
a fost lipsa resurselor 
financiare. Cu toate acestea, 
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Autori: 

deputata Diana Buzoianu - USR, 
senator Claudiu Mureșan - USR, 
deputat Brian Cristian  - USR, 
deputat Adrian Giurgiu - USR, 
senator Aurel Oprinoiu - USR 

  

trebuie să înțelegem că dacă 
nu vom aloca aceste resurse 
pentru rezolvarea 
problemelor, pentru preluarea 
acestor gropi și închiderea 
lor, pentru decontaminarea 
acestor depozite, vom ajunge 
să plătim exponențial mai 
mulți bani în amenzi. Așadar, 
considerăm necesară alocarea 
de resurse reale pentru 
rezolvarea acestei probleme 
cu care România și românii 
se confruntă de ani de zile. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități 
ale Administrației Publice’, 
Articol 2‚ Transferuri de 
capital’, Alineat 38‚ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) 
Cod 1284. 

14. 
Anexa 3/23, bugetul Ministerului –
Mediului, Apelor și Pădurilor, Fondul 
de Mediu 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
– Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Fondul de Mediu cu suma de 15.000 
mii lei - Construcția unei instalații de 

Având în vedere gestiunea 
deșeurilor din Municipiul 
Sighetu Marmației datorată 
sistemului integrat de 
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reciclare, exploatare și valorificare a 
deșeurilor menajere în Municipiul 
Sighetu Marmației, județul Maramureș 

  

Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

gestionare a deșeurilor care 
nu răspunde necesităților este 
necesară această investiție. 

Sursa de finanțare: 

Capitolul‚ Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități 
ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ 
Programul național de 
investitii Anghel Saligny; 
Cod 2230. 

15. Anexa nr. 3/23/01, Ministerul 
Mediului,Apelor și Pădurilor 
Capitolul 5000 
Titlul 51 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 261, 
912 mii lei pentru eficientizarea 
sistemului de iluminat public,în 
comuna Bălăbănești, județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor. 
 

Finanțarea este necesară 
pentru finanțarea/co-
finanțarea proiectului, proiect 
ce se va derula prin 
Administrația Fondului 
pentru Mediu 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL 
FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de 
credite (Ministerul 
Mediului,Apelor și Pădurilor) 

 



 
 

14 
 

16. Anexa nr. 3/23/01, Ministerul 
Mediului,Apelor și Pădurilor 
Capitolul 5000 
Titlul 51 
Indicator II – Credite bugetare 
 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
AMENAJĂRI HIDROTEHNICE. 
 
  
 

Se suplimentează creditele bugetare 
prevăzute în anexă pentru alimentarea 
cu apă și amenajările hidrotehnice cu 
149.000 mii lei.  
  
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor. 
 

Realizarea lucrărilor de 
implementare atât a 
sistemelor de alimentare cu 
apă cât și a amenajărilor 
hidrotehnice este imperios 
necesară pentru lucrări de 
întreținere și reparații a celor 
existente, dar și de 
modernizare. Barajele 
existente au nevoie de astfel 
de lucrări pentru a se asigura 
necesarul de apă potabilă 
locuitorilor și de a valorifica 
potențialul energetic. 
 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat  

 

17. Anexa nr. 3/23/01, Ministerul 
Mediului,Apelor și Pădurilor 
Capitolul 5000 
Titlul 51 
Indicator II – Credite bugetare 
 
Partea a IV-a - SERVICII ȘI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ, 
LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE. 
 

Se suplimentează creditele bugetare 
prevăzute în anexă pentru servicii și 
dezvoltare publică, locuințe, mediu și 
ape cu 1.500.000 mii lei.  
  
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor. 
 
  

Este necesară majorarea 
bugetului pentru lucrările ce 
au ca scop principal 
dezvoltarea publică, 
locuințele, mediul 
înconjurător și apele întrucât 
trebuie avută în vedere 
calitatea vieții umane, 
indiferent de localitate. 
Aceste lucrări presupun: 
- dezvoltarea sistemului de 
locuinţe; 
- alimentare cu apă şi 
amenajări hidrotehnice; 
- alte servicii în domeniile 
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locuinţelor, serviciilor şi 
dezvoltării localității. 
 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat  

18. Anexa nr. 3/23/01, Ministerul 
Mediului,Apelor și Pădurilor 
Capitolul 5000 
Titlul 51 
Indicator II – Credite bugetare 
Cod obiectiv: 286; 
ACUMULARE OGREZENI. 

Se suplimentează totalul general al 
creditelor bugetare prevăzute în anexă 
pentru acumulare Ogrezeni cu 5.000 
mii lei.  
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor. 
 
 

Realizarea lucrărilor aferente 
acumulării Ogrezeni din 
extravilanul comunei Bolintin 
Vale, jud. Giurgiu, sunt 
necesare pentru aducerea apei 
potabile cât mai aproape de 
populație. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat 

 

19. Anexa nr. 3/23/01, Ministerul 
Mediului,Apelor și Pădurilor 
Capitolul 5000 
Titlul 51 
Indicator II – Credite bugetare 
 

Se suplimentează cu 1.500 mii lei 
pentru achiziția de unitate mobilă de 
monitorizare a concentrațiilor de 
poluanți și sisteme performante de 
transmitere a datelor către sediul 
central/baza de date a Agenției pentru 
protecția mediului pentru județul Ilfov. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor. 
 
 
  

Județul Ilfov este extrem de 
afectat de fenomenul 
abandonării deșeurilor, 
poluării masive a aerului 
datorată arderilor ilegale de 
deșeuri, gropilor neconforme 
de gunoi și a producătorilor 
ce nu respectă normele de 
protecție a mediului. 
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul de stat  

 

20. Anexa nr. 3/23/01 
Ministerul Mediului,Apelor și 

Se propune spre alocare suma de 
8.062,989 mii lei pentru realizarea 

Finanțarea este necesară 
pentru finanțarea invesțiției – 
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Pădurilor 
Capitolul 5000 
Titlul 51 
Indicator II – Credite bugetare 

planului de management al Ariei 
Naturale Protejate ROSPA0065- 
lacurile Fundata-Amara, stațiune 
Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor. 
 

managementul biodiversității 
 
Sursa de finanțare:  

MINISTERUL 
FINANȚELOR - 
ACȚIUNI 
GENERALE 

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de 
credite (Ministerul 
Dezvoltării, Lucărilor Publice 
și Administrației) 
 

21. Anexa 3/23/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
Anexa 3/23   

Se propune alocarea sumei de 756 mii 
lei pentru înființare stații de reîncărcare 
vehicule electrice în Comuna 
Dofteana, Județul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor. 
 

Investiția se află la stadiu de 
studiu de fezabilitate. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor 

 

22.   Anexa 3/23/02,  
capitolul 7401/Grupa 51/  
Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice 
 

Se suplimentează cu suma de 10.726 
mii lei pentru reabilitarea bazinului 
permeat și ape pluviale din cadrul 
Depozitului de deșeuri Municipiul 
Bacău. 
 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat 
neafiliat; Andrei - Răzvan Lupu, 

Bazinul de permeat și ape 
pluviale este situat în cadrul 
Depozitului de deșeuri Bacău, 
din Municipiul Bacău, strada 
Chimiei, județul Bacău, în 
suprafața totală de 324.888 
mp, terenul fiind proprietate 
publică a Municipiului Bacău. 
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deputat neafiliat, Oana - Alexandra 
Cambera, deputat neafiliat, Simina -
Daniela - Geanina Tulbure, deputat 
neafiliat, Cristina -Camelia Rizea, 
deputat neafiliat, Daniel -Liviu 
Toda, deputat neafiliat, Alin -Costel 
Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-
Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș 
- Cătălin Teniță, deputat neafiliat, 
Cosmin - Marian Poteraș, senator 
neafiliat 

Prin impermeabilizarea totală 
a bazinului de colectare a 
apelor pluviale și a 
permeatului, se va asigura 
protejarea apelor subterane în 
eventualitatea producerii unor 
poluări accidentale pe 
amplasament, dar și în situația 
în care produsele rezultate din 
epurare nu vor înregistra 
valori conform NTPA 
001/2005. 

In lipsa impermeabilizării 
acestui bazin, nu se poate 
asigura protecția împotriva 
poluărilor accidentale pentru 
apele subterane, în situația 
generării unor astfel de 
evenimente pe amplasamentul 
Depozitului de deșeuri Bacău 
sau în cazul funcționării 
necorespunzătoare a stației de 
epurare. 

Obiectivul de investiții propus 
se justifică a fi realizat, 
reprezentând singura 
construcție din cadrul 
sistemului de gestionare a 
levigatului și apelor uzate din 
cadrul Depozitului de deșeuri 
Bacău care nu este 
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impermeabilizată. 
Solicit suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor 
Anexa 3/23/02, capitolul 
7401/Grupa 51/ Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice cu 
suma de 10.726 mii lei. 
Sumele vor fi transferate către 
municipiul Bacău. 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 
3/15/02, la capitolul 5001, 
titlul 51, Programul național 
de investiții "Anghel Saligny" 
cu suma de 10.726 mii lei. 

23. Anexa nr. 03/23/23 
Cod proiect: 20485 
Denumire proiect: Dezvoltarea unui 
laborator național pentru îmbunătățirea 
monitorizării substanțelor deversate în 
ape și a calității apei potabile - Cod 
SMIS 136810 
Fond de finanțare: 03 Fondul de 
Coeziune (FC) 
 
 
 

Se suplimentează bugetul de credite 
bugetare alocat pentru anul 2023 cu 
5.000 mii de lei în vederea realizării 
obiectivului “Dezvoltarea unui 
laborator național pentru îmbunătățirea 
monitorizării substanțelor deversate în 
ape și a calității apei potabile- Cod 
SMIS 136810”.  
 
Autori:  
Cambera Oana-Alexandra – deputat 
neafiliat 

Scopul propunerii este de a 
veni în sprijinul obiectivelor 
proiectului de a colecta datele 
de monitorizare din 99 
laboratoare pentru 
monitorizarea substanțelor 
prioritare, a altor substanțe 
poluante din apele uzate 
deversate și apele de 
suprafață, precum și de a 
monitoriza indicatorii de 
calitate din apa potabilă. 
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 Ichim Cristian-Paul – deputat 
neafiliat 
Lupu Andrei-Răzvan – deputat 
neafiliat 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – deputat 
neafiliat 
Popescu Ion-Dragoș – senator 
neafiliat 
Poteraș Cosmin-Marian – senator 
neafiliat 
Prunean Alin-Costel – deputat 
neafiliat 
Rizea Cristina Camelia – deputat 
neafiliat 
Sas Lóránt-Zoltan – deputat 
neafiliat 
Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat 
neafiliat 
Toda Daniel Liviu – deputat neafiliat 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela – 
deputat neafiliat 
 
 

Aceste operațiuni sunt 
efectuate în vederea raportării 
indicatorilor conform cu 
angajamentele din Tratatul de 
aderare al României la UE, 
ratificat prin Legea 157/2005, 
în ceea ce privește colectarea 
și epurarea apelor uzate și a 
alimentării cu apă potabilă. 
 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului (anexa nr. 
3/13/01) la capitolul 5000, 
titlul 01 - Cheltuieli curente 
I.Credite de angajament cu 
suma de 5.000 mii de lei. 

24. Anexa nr. 3/23/27 
Cod program: 175 
Cod indicator: 6837 
Masura 317: Realizarea de perdele 
forestiere de protectie 
 
 
 

Se suplimentează bugetul de credite 
alocat pentru anul 2023 în valoare de 
25.679 mii lei cu 10.000 mii de lei în 
vederea realizării obiectivului 
“Gestionarea durabilă a fondului 
forestier în scopul asigurării 
necesităților prezente și viitoare”, din 
cadrul programului “Dezvoltarea 
durabilă a silviculturii”.  

Actuala valoare alocată, 
constând în 25.679 mii lei, 
este insuficientă raportându-
ne la multiplele scopuri pe 
care perdelele forestiere de 
protecție le îndeplinesc, 
precum protecția terenurilor 
agricole contra factorilor 
climatici dăunători și pentru 
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Autori:  
Cambera Oana-Alexandra – deputat 
neafiliat 
Ichim Cristian-Paul – deputat 
neafiliat 
Lupu Andrei-Răzvan – deputat 
neafiliat 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – deputat 
neafiliat 
Popescu Ion-Dragoș – senator 
neafiliat 
Poteraș Cosmin-Marian – senator 
neafiliat 
Prunean Alin-Costel – deputat 
neafiliat 
Rizea Cristina Camelia – deputat 
neafiliat 
Sas Lóránt-Zoltan – deputat 
neafiliat 
Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat 
neafiliat 
Toda Daniel Liviu – deputat neafiliat 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela – 
deputat neafiliat 
 

ameliorarea condițiilor 
climatice, protejarea solului 
supus fenomenelor de 
eroziune cauzată de vânt sau 
de apă, protecția căilor de 
comunicație și de transport 
împotriva înzăpezirii etc. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Administrației Prezidențiale 
Anexa nr. 3 / 01 / 01, 5000 01 
Cheltuieli curente I) Credite 
de angajament 

25. Anexa nr. 3/23/27 
Cod program: 175 
Cod indicator: 6826 
Masura 309: Asigurarea serviciilor 
silvice (paza) 

Se suplimentează bugetul de credite 
alocat pentru anul 2023 în valoare de   
36.980 de mii lei cu 7.000 mii de lei în 
vederea realizării obiectivului 
“Gestionarea durabilă a fondului 
forestier în scopul asigurării 

Propunerea de suplimentare a 
bugetului de credite alocat 
obiectivului vine în sprijinul 
măsurilor pe care programul 
şi le asumă, mai exact paza,  
evaluarea și monitorizarea 
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necesităților prezente și viitoare”, din 
cadrul programului “Dezvoltarea 
durabilă a silviculturii”, prin 
achiziționarea unor dispozitive și 
echipamente precum drone, camere 
video de monitorizare și sisteme de 
măsurare digitală a volumului de masă 
lemnoasă. 
 
Autori:  
Cambera Oana-Alexandra – deputat 
neafiliat 
Ichim Cristian-Paul – deputat 
neafiliat 
Lupu Andrei-Răzvan – deputat 
neafiliat 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – deputat 
neafiliat 
Popescu Ion-Dragoș – senator 
neafiliat 
Poteraș Cosmin-Marian – senator 
neafiliat 
Prunean Alin-Costel – deputat 
neafiliat 
Rizea Cristina Camelia – deputat 
neafiliat 
Sas Lóránt-Zoltan – deputat 
neafiliat 
Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat 
neafiliat 
Toda Daniel Liviu – deputat neafiliat 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela – 
deputat neafiliat 

resursei forestiere și 
reducerea tăierilor ilegale de 
arbori. Această alocare 
suplimentară de resurse 
financiare este destinată 
achiziționării unor dispozitive 
și echipamente precum drone, 
camere video și sisteme de 
măsurare digitală a volumului 
de masă lemnoasă, care să 
faciliteze activitățile de 
supraveghere, pază și 
monitorizare a integrității 
fondului forestier. 
 
Sursa de finanțare:  
Se diminuează bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului (anexa nr. 
3/13/01) la capitolul 5000, 
titlul 01 - Cheltuieli curente 
I.Credite de angajament cu 
suma de 7.000 mii de lei. 
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26. Anexa nr. 3/23 
Cod program:  2151 
Cod indicator: 6803 
Denumire program: Protecția Mediului 

Se alocă suma de 5.000 mii de lei în 
scopul achiziționării unor 
autolaboratoare/unități mobile de 
monitorizare a concentrațiilor de 
poluanți pentru zona București-Ilfov, 
dotarea acestora cu echipamente de 
măsurare a poluanţilor, echipamente de 
calibrare, echipamente pentru 
monitorizarea parametrilor 
meteorologici, sisteme de transmitere a 
datelor, inclusiv aplicații software 
pentru colectarea, prelucrarea și 
transmiterea datelor specifice 
RNMCA, urmând a fi conectate la 
reţeaua locală de monitorizare a 
calităţii aerului înconjurător APM 
Ilfov. 
 
 
Autori:  
Cambera Oana-Alexandra – deputat 
neafiliat 
Ichim Cristian-Paul – deputat 
neafiliat 
Lupu Andrei-Răzvan – deputat 
neafiliat 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – deputat 
neafiliat 
Popescu Ion-Dragoș – senator 
neafiliat 
Poteraș Cosmin-Marian – senator 

Regiunea București-Ilfov este 
cea mai mare aglomerare 
urbană a țării, care se 
confruntă cu grave probleme 
privind calitatea aerului din 
surse diferite și fenomene de 
arderi de deșeuri cu o 
amploare fără precedent. 
Datele colectate nu sunt 
suficiente pentru a elabora 
măsuri eficiente și intervenții 
bine țintite, fapt pentru care 
achiziționarea unor unități 
mobile suplimentare este 
esențială. Colectarea acestor 
date este necesară pentru 
întocmirea Planurilor de 
Îmbunătățire a Calității 
Aerului (PICA), obligație pe 
care Bucureștiul nu o are 
îndeplinită. Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului a 
constatat în anul 2022 că 
stațiile de monitorizare a 
calității aerului înregistrează 
creșteri semnificative ale 
concentrațiilor de poluanți 
atmosferici la nivelul întregii 
țări, însă cu precădere în aria 
aglomerării București Ilfov. 
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neafiliat 
Prunean Alin-Costel – deputat 
neafiliat 
Rizea Cristina Camelia – deputat 
neafiliat 
Sas Lóránt-Zoltan – deputat 
neafiliat 
Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat 
neafiliat 
Toda Daniel Liviu – deputat neafiliat 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela – 
deputat neafiliat 

Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/23 
Capitolul 7401, Protecția 
Mediului,  
Grupa 71,  
Titlul XV Active 
nefinanciare, 
Art. 01 Active fixe, 
Alin. 02 Mașini, echipamente 
și mijloace 
de transport 
II. Credite bugetare 

27. Anexa 3/23, bugetul Ministerului –
Mediului, Apelor și Pădurilor, Fondul 
de Mediu 

Construirea unei stații de tratare a apei 
potabile, având Sistem de alimentare 
cu apă -  rețea existentă (valoarea 
proiectului 1 500  mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Pentru îmbunătățirea 
calității vieții pentru 
cetățenii din comuna Botiza, 
județul 
Maramureș, dar și pentru 
atragerea de investitori,  
este necesară construirea unei 
stații de tratare a apei 
potabile, având Sistem de 
alimentare cu apă - rețea 
existentă.  
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

 

28. Anexa 3/23, bugetul Ministerului –
Mediului, Apelor și Pădurilor, Fondul 

Construcția unei instalații de reciclare, 
exploatare și valorificare a deșeurilor 

Având în vedere criza 
gunoaielor din Municipiul 
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de Mediu menajere în Municipiul Sighetu 
Marmației, județul Maramureș (valoare 
proiect 15 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Sighetu Marmației datorată 
sistemului integrat de 
gestionare a deșeurilor care 
nu răspunde necesităților, cât 
și din cauză că hotărârea 
Tribunalului Maramureș, din 
18 decembrie 2020, interzice 
depozitarea deșeurilor pe 
platforma temporară de la 
Sighet, care a deservit în 
ultimii trei ani întreg 
Maramureșul voievodal, 
considerăm necesară această 
investiție de urgență. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

29.  Anexa 3/23, Bugetele 
ordonatorilor principali în bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, Anexa A,  
3. PRIORITĂȚI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU ALE 
ORDONATORULUI, Capitolul III 
Managementul apei și solului, 
extinderea serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare în 
contextul implementarii Directivei-

Se introduce suma de 350.000 lei 
 
„Extindere aducțiune de apă pe strada 
Ionașcani comuna Iacobeni județul 
Suceava” 
 
Titular: Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor,  
Beneficiar: Comuna Iacobeni, județul 
Suceava 
 

Extindere aducțiune de apă pe 
strada Ionașcani comuna 
Iacobeni județul Suceava. 
 
Obiectul de investiții constă 
în derularea unor lucrări de 
extindere a rețelelor de 
alimentare cu localitatea 
Iacobeni pentru creșterea 
gradului de confort și în 
beneficiul populației 
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cadru a Apei și a directivelor 
subsecvente;  
Investiții:  
C1. Managementul apei - I1. 
Extinderea sistemelor de apa si 
canalizare in aglomerari mai mari de 
2.000 de locuitori echivalenti, 
prioritizate prin Planul accelerat de 
conformare cu directivele europene   
 

Sursa veniturilor: Bugetul de stat pe 
anul 2023, Bugetul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor  
 
Autor: Mirela Elena Adomnicăi 
            Deputat PSD 

deservite. 
 
Sursă finanțare: Realocare din 
Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - 
acțiuni generale,  50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 
 



 
 

26 
 

 


