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şi echilibru ecologic 
 

Nr. 4c-27/32/03 februarie 2017 

 SENAT 
 

Comisia pentru mediu 
 
 

Nr. LXXII/19/03 februarie 2017 
     

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru mediu a Senatului au fost sesizate, 

prin adresele PLx 7 din 1 februarie 2017 şi L10 din 2 februarie 2017, pentru dezbatere 

şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017. 

Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, membrii celor două comisii sesizate au examinat proiectul de 

lege mai sus menţionat în şedinţa din 03 februarie 2017. 

La şedinţele comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi ai 

instituţiilor, în calitate de ordonatori principali de credite, care au prezentat concluziile 

şi propunerile asupra bugetelor proprii. 

În urma finalizării dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât cu majoritate de 

voturi avizarea 

        REMUS BORZA                                              SAVIN EMANOIL

favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017, cu 

amendamentele respinse prevăzute în anexă. 

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

legilor ordinare. 

 PREŞEDINTE,                                              VICEPREŞEDINTE, 
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Anexă   
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2017 

 
 
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 
pentru comisii) 

1.  Anexa  nr. 3/ 23 / 02 
Ministerul Mediului  
Cap. 5001/grupa51/art.02 
 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 102.000 mii lei pentru  finalizarea 
investitiei: Realizarea lucrărilor de 
deviere a Someşului, Judeţul Cluj 
 
 
Autori:   
Deputaţi PNL:   
Florin Vasile Stamatian,  
Nechita Adrian Oros,  
Sorin Moldovan,  
Senator PNL Marius Nicoară 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
asigurarea finanţării de la 
bugetul de stat în vederea 
finalizării investiţiei. 
De finalizarea acestei investiţii 
depinde realizarea investiţiilor 
de extindere a Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj-
Napoca şi dezvoltarea socio-
economică a judeţului. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma 102000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finantelor 
Publice - Actiuni Generale 

 

2.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului/Protecţia 
mediului, conservarea naturii şi 
diversitatii biologice, a calitatii aerului 
şi schimbărilor climatice, gestionarea 
deşeurilor 
 

Se propune cu suma de 1.400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii „Închidere şi urmărire post-
închidere a depozitului de deşeuri” 
Localitate Motru, Judeţul Gorj 
 
 

Se impune, de urgenţă, realizarea 
obiectivului de investiţii 
„Închidere şi urmărire post-
închidere a depozitului de 
deşeuri” Localitate Motru, 
Judeţul Gorj, deoarece există 
riscul real ca de la 1 ianuarie 

 



 

2 
 

Autorul amendamentului: 
Dan Vîlceanu – Deputat PNL 

2018 România să intre în 
procedură de infrigement. 
Mai mult, nerealizarea acestei 
investiţii cât mai urgent, 
periclitează direct sănătatea 
populaţiei din Localitatea Motru 
şi zonele adiacente. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 1.400 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

3.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului/Protecţia 
mediului, conservarea naturii şi 
diversitatii biologice, a calitatii aerului 
şi schimbărilor climatice, gestionarea 
deşeurilor 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 14.238 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „Închidere 
depozit de zgură şi cenuşă şi 
amenajarea acestuia în vederea 
conformării” Localitate Motru, 
Judeţul Gorj 
 
 
Autorul amendamentului: 
Dan Vîlceanu – Deputat PNL 

Se impune, de urgenţă, realizarea 
obiectivului de investiţii 
„Închidere depozit de zgură şi 
cenuşă şi amenajarea acestuia în 
vederea conformării” Localitate 
Motru, Judeţul Gorj, deoarece 
există riscul ca de 31.12.2017 
unitatea de agent termic să nu 
mai poată obţine autorizaţia de 
funcţionare şi populaţia oraşului 
Motru să rămână fără căldură şi 
apă caldă. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 14.238 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
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4.  Anexa 3/23/29 

Ministerul Mediului 
 

Introducerea in anexa a obiectivului 
de investiţii ”Reconstrucţie 
ecologică forestieră pe terenuri 
degradate comuna Râciu, judeţul 
Mureş, Perimetrul de ameliorare 
Cernătoaie - Continit 57,37 ha” cu 
suma de 100 mii lei 
 
Autor: 

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

Dr. Marius Paşcan – Deputat PMP 
Sursa de finanţare: Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de 

 

angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

5.  Anexa nr.3/23/29 
Ministerul Mediului 

Alocarea de fonduri necesare 
consolidării falezei Dunării din 
municipiul Galaţi. 
Suma: 45.240 mii lei 
Autor: Deputat Eugen Durbacă-
Grup Parlamentar ALDE 

Pentru a preîntâmpina  
alunecările de teren şi 
distrugerea cartierelor Ţiglina I 
şi Mazepa II. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

 

6.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului 
7401 Protecţia mediului 
-programul 
Protecţia mediului, conservarea naturii 
şi diversitatii biologice, a calitatii 
aerului şi schimbarilor climatice, 

Restaurarea ecosistemelor 
fragmentate si vulnerabile din Ariile 
Protejate Protejate ROSCI0027 si 
ROSPA0018, Municipiul 
Gheorgheni, judeţul Harghita 
Propuneri 2017….6.347 mii lei 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru aplicarea unor măsuri 
privind reducerea degradării 
habitatelor acvatice şi terestre 
din arealul Lacului Roşu. 
 
Suma se încadrează în bugetul 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
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gestionarea deseurilor 
Propuneri 2017….312.473 

Autori: 
Faragó Petru, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Bende Sándor, 
Sebestyén Csaba, Benedek Zacharie, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

alocat acestor acţiuni, nu este 
necesară indicarea unei surse de 
finanţare. 

7. Anexa nr.3 / 23 - Ministerul Mediului 
 

Înainte de aprobare, se va completa 
Bugetul Ministerului Mediului cu: 

Bugetul pe programe 
- Sinteza finanţării programelor 
- Fişele programelor 

  
 Sen. Vlad Alexandrescu, USR 
 

Dacă Bugetul Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor 
avea 414 pagini în 2015 şi 455 
pagini în 2016, proiectul 
Bugetului Ministerului Mediului 
are 87 pagini în 2017. Cea mai 
mare parte a diferenţei nu se 
explică prin divizarea 
ministerului, ci prin lipsa 
sintezei şi a fişelor programelor 
şi proiectelor. Având în vedere 
numărul considerabil de 
programe şi proiecte, este 
necesară prezentarea acestor 
materiale. 
  
Probabil fraza care defineşte 
proiectul de buget este „În anul 
2017, Ministerul Mediului are în 
program finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu.” 
  
Sursa de finanţare: Nu are 
impact 
asupra cheltuielilor proiectului 
bugetului de stat. 

 

8. Anexa nr.3/ 23 Alocarea a 7.200 mii lei pentru 
modernizarea laboratoarelor mobile 

Aceste laboratoare din dotarea 
Agenţiei pentru Protecţia 
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ce au ca scop măsurarea calităţii 
aerului, poluanţilor din atmosferă şi 
a mirosurilor, şi acreditarea lor 
RENAR. 
 
Dep. Cornel Zainea, USR 

Mediului sunt  necesare pentru a 
măsura calitatea aerului în 
zonele în care populaţia se 
plânge de mirosuri puternice 
(zone industriale, zone 
aproapiate de gropi de gunoi sau 
incineratoare de deşeuri). 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului este instituţia cu drept 
de control şi din păcate la ora 
actuală nu beneficiază de 
instrumentele necesare pentru a-
şi face treaba. 
 
În ultimul an, au fost foarte 
multe plângeri legate de poluarea 
aerului în diferite zone ale ţării 
unde sunt mari aglomeraţii 
urbane. (Bucureşti-Ilfov, Bihor, 
Timiş, etc). 
 
Sursa de finanţare: Alocarea a 
7.200 mii lei din fondul prevăzut 
pentru “Reducerea şi controlul 
poluării”,  Capitolul 7401, 
subcapitolul 03.  
Destinaţie: Capitolul 5001, 
Grupa 71, Paragraful 01, 
Articolul 02: “Maşini, 
echipamente şi mijloace de 
transport” 
 

9. Anexa nr.3/ 23 Creşterea fondului de salarii pentru 
personalul Gărzii de Mediu cu suma 
de 5.000 mii lei. 

Un comisar de control de la 
Garda de Mediu are salariu 
foarte mic. Garda de Mediu este 
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Dep. Cornel Zainea, USR 

una din agenţiile statului cu rol 
de control care are cele mai mici 
salarii, dar cu responsabilităţi 
foarte mari. Problemele de 
mediu afectează foarte mult 
calitatea vieţii cetăţenilor 
României iar oamenii care 
lucrează  în acest domeniu 
trebuie să  fie remuneraţi 
corespunzător. 
 
 
Sursa de finanţare: Se va 
diminua cu 5.000 mii lei suma  
alocată la Capitolul 7001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală. 
 
Destinaţie: Capitolul 7401, 
Grupa 10, Titlul I Cheltuieli de 
personal. 

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

Se suplimentează cu suma de 1.000 
mii de lei pentru realizarea 
obiectivului de 
investiţie „Decolmatare Baraj 
Acumulare Cu Refacerea Digului De 
Protecţie Şi A Deversorului  - Pârâu 
Dorofei În Zona Comunei Crîmpoia, 
Judeţul Olt”. 
Alocarea se realizează către Primăria 
comunei CRÎMPOIA, judeţul OLT. 
 
Autori: 
Senator PNL Siminica MIREA, 

În ultimii zece ani, comuna 
Crîmpoia a fost afectată puternic 
de inundaţii cauzate de 
colmatarea albiei cursului de apă 
care traversează localitate. 
Pagubele produse depăşesc cu 
mult valoarea investiţiei propuse 
spre finanţare pentru realizarea 
proiectului în cauză. 
De această lucrare vor beneficia 
şi locuitorii localităţilor 
învecinate, expuşi aceluiaşi 
pericol. 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu 
 
 

 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 1000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

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

Se propune alocarea sumei de 
18.000 mii lei din suma alocata la 
Anexa 3/62/02 Cap 7001, Subcapitol 
05, Paragraf 02 -Amenajari 
hidrotehnice - Ministerul Apelor si 
Padurilor pentru realizarea lucrarilor 
de construire a malului (dig de 
protectie )  in zona Jegalia- Borcea – 
Fetesti., Judetul Calarasi 
  
Autorul amendamentului: 
 Raducu Filipescu, PNL 
 

Zona respectiva este predispusa 
in general fenomenelor de 
inundatie, cee ace pune in 
pericol grav locuintele situate in 
vecinatatea bratului Borcea. 
  
  
Sursa finanţare: 
Diminuarea cu suma de 18.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/62/02 cu  suma 
de 135000 mii lei pentru Proiectare-
executie Pod peste râul Tisa – 
Sighetu Marmaţiei, Judeţ 
Maramureş 
 
Autori: 
Deputati PNL  Cherecheş Viorica 
şi Romeo Nicoară 

La momentul depunerii 
amendamentului există un singur 
pod de lemn peste râul Tisa, cu o 
singură bandă. În judeţul 
Mararmureş, singurul punct de 
frontieră deschis cu Ucraina este 
în Municipiul Sighetu 
Marmaţiei. Necesitatea acestei 
investiţii ar conduce la 
deblocarea traficului auto în 
această zonă precum şi la 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
trecere a frontierei, dar şi la 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
ale cetăţenilor din municipiul 
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Sighetu Marmaţiei, precum si 
pentru dezvoltarea economica a 
acestei zone. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 135000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/62/02 cu  suma 
de 202500 mii lei pt continuare 
executie Barajul Runcu, jud 
Maramureş. 
 
Autori: 
Deputati PNL  Cherecheş Viorica 
şi Romeo Nicoară 
 

Acest baraj reprezintă o 
investiţie strategică nefinalizată, 
a carui menire a fost de a asigura 
accesul la apă potabilă pentru 
întreaga zonă a Maramureşului 
Istoric. Datorită faptului că 
această investiţie nu a fost dusă 
la bun sfarsit, doar cheltuielile de 
întretinere în prezent ale lucrării 
se ridică la suma de 5 milioane 
RON anual. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 202500 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

 

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

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru refacerea 
infrastructurii hidrotehnice pe râurile 
din comunele afectate de inundaţii, 
ȋn anul 2016, din judeţul Galati: 
Cuza Vodă, Costache Negri, 
Slobozia Conachi, Pechea. 
 
Autor 

Investitiile sunt absolut necesare 
avand in vedere faptul ca aceste 
comune au fost grav afectate in 
ultimii 4 ani şi mai ales în vara 
anului 2016  de inundatii iar 
infrastructura hidrografica 
necesara apărării acestor 
localităţi este foarte afectată. 
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Victor Paul Dobre, Deputat PNL Sursa de finantare: 
Diminuarea cu suma de 500 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

15. Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor şi Pădurilor 
Cap. 7001, Subcapitol 05, Paragraf 02 
– Amenajări hidrotehnice 
 

Se solicită suplimentarea cu suma de  
42.170 mii lei la bugetul 
Ministerului Apelor şi Pădurilor  
pentru derularea proiectului privind 
amenajarea râului Milcov pe sector 
aval Goleşti – confluenţă cu răul 
Putna, jud. Vrancea, aprobat prin 
HG nr. 549/25.05.2011 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PNL  Ion ŞTEFAN 
Senator PNL Cătălin Dumitru 
TOMA 
 

Proiectul care se desfăşoară prin 
Ministerul Apelor şi Pădurilor se 
referă la amenajarea râului 
Milcov pe sector aval Goleşti – 
confluenţa cu râul Putna, jud. 
Vrancea, aprobat prin HG nr. 
549/25.05.2011 şi este în valoare 
de 51.754.319 lei. Se vor executa 
apărări de mal în lungime de 
10790 ml şi diguri de protecţie 
cu o lungime de 3800 ml. În 
perioada 2005-2016 în bazinul 
hidrografic al râului Milcov, au 
avut loc precipitaţii de 
importanţa deosebită. 
In urma acestor debite, s-au 
format viituri care au pun în 
pericol case şi gospodării 
precum şi căi de acces catre 
localităţile riverane aferente 
acestui curs de apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 42.170  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 
 

 



 

10 
 

16. Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor şi Pădurilor 
Cap. 7001, Subcapitol 05, Paragraf 02 
– Amenajări hidrotehnice 
 

Se solicită suplimentarea cu suma de  
2.000 mii lei  la bugetul Ministerul 
Apelor şi Pădurilor pentru lucrări de 
îndiguire pe marginea râului Milcov, 
comuna Broşteni. Judetul Vrancea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Senator PNL Cătălin Dumitru 
TOMA 
Deputat PNL  Ion ŞTEFAN 

Comuna Broşteni este o comună 
mică, cu puţin peste 2000 
locuitori. Nu sunt investiţii în 
zonă, iar contribuţia la bugetul 
local este foarte mică. Insă, 
comuna este situată pe marginea 
raului Milcov, fiind înundată de 
fiecare data când râul se umflă, 
existând 4 puncte periculoase pe 
o lungime totală de 4,5 km. In 
ultimii ani, din cauza 
distrugerilor provocate de 
inundaţii o parte din populaţie a 
fost stramutată în Odobeşti, 
oraşul vecin comunei. 
Necesitatea unor lucrari de 
indiguire sau consolidare este 
foarte mare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 2.000  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

 

17. Anexa 3/62/02 

Cap 7001, Subcapitol 05, Paragraf 02 
- Amenajari hidrotehnice 

Ministerul Apelor si Padurilor 

Se propune suplimentarea sumei de 
100.000 mii lei pentru "Amenajare 
rau Trotus si afluenti pe tronsonul 
Ghimes – Urechesti" 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Tudoriţa Lungu 
Deputat PNL Palăr Ionel 

Dupa inundatiile din 2005 si 
2006 Guvernul României a luat 
decizia de a regulariza albia 
raului Trotus. Studiul de 
Fezabilitate, elaborat in anul 
2006, viza recalibrarea a 110,975 
de kilometri de albie, respectiv 
construirea a 101,175 de 
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Senator PNL Daniel Fenechiu 
 

kilometri de aparari de mal. 
Durata mare de timp necesara 
pentru procedura de achizitie 
publica de atribuire a 
contractului de proiectare si 
executie, precum si valoarea 
redusa a fondurilor cu care a 
demarat proiectul, au facut ca 
primele lucrari de anvergura sa 
demareze abia la 3 ani de la 
inundatiile, in 2009. Contractul 
de proiectare si executie a 
lucrarilor prevede un termen de 
120 de luni, adica 10 ani, pentru 
finalizare. Valoarea initiala a 
lucrarilor s-a ridicat la 338 de 
milioane lei. 
Sursa de finantare: Diminuarea 
cu suma de 100000mii lei din 
sumele prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

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

 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei din suma alocata la Anexa 
3/62/02 Cap 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 - Amenajari 
hidrotehnice - Ministerul Apelor si 
Padurilor, pentru realizarea 
amenajarii hidroenergetice a raului 
Bistrita pe sectorele Borca-Poiana 
Teiului  si Vatra-Dornei –Borca, in 
Comuna Borca, Judetul Neamt. 
  

Raului Bistrita traverseaza 
comuna Borca pe o lungime de 
proximativ 10 km. 
De-a lungul anilor au fost 
afectate drumurile, podurile, 
retelele de alimentare cu apa, 
lucrarile hidrotehnice, 
gospodariile populatiei si 
terenurile agricole, in fiecare an 
fiind necesare sume importante 
pentru inlaturarea efectelor 
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Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurenţiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

calamitatilor naturale, valoarea 
pagubelor fiind una extrem de 
mare, asa cum de altfel a fost 
cosntatata de o serie de institutii 
ale statutului cu atributii in 
domeniu. in anul 2013 s-au 
inregistrat si pierderi de vieti 
omenesti in Comuna Borca, 
cauzate de fenomenele naturale a 
caror efecte se produc in mare 
parte datorita lipsei amenajarilor 
 hidrografica,  In acest context 
sumele solicitate sunt absolut 
necesare pentru realizarea 
amenajarilor hidrografice pe cele 
doua tronsoane. 
  
Sursa de finantare: 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

19. Anexa nr.3/62/29 
Ministerul Apelor şi Pădurilor  

Alocarea de fonduri necesare 
schimbării cursului pârâului Tecucel 
din municipiul Tecuci. 
Suma: 31.668 mii lei 
 
Autor: Deputat Eugen Durbacă-
Grup Parlamentar ALDE 

Au fost inundaţii mari în 
municipiul Tecuci, acestea 
afectând multe locuinţe. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

 

20. Ministerul Apelor şi Pădurilor 
Anexa nr. 3/62 
Alte cheltuieli de investiţii – Cheltuieli 
privind consolidări si intervenţii 
pentru prevenirea si 
combaterea efectelor produse de 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Lucrari de Amenajare a cursului 
de apa Sieu din localitatea Sieu 
Sfintu, comuna Sintereag, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.330.011 lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreste scoaterea de sub efectul 
inundabilitatii a localitatii Sieu 
Sfantu in zona numita Rapa şi 
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acţiuni accidentale si calamităţi 
naturale 

Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

astfel prevenirea efectelor 
devastatoare ale inundaţiilor 
asupra comunităţii. 
Sursa de finanţare:  
Prin reditribuirea resurselor in 
cadrul Ministerului Apelor şi 
Pădurilor. 

21. Ministerul Apelor şi Pădurilor 
Anexa nr. 3/62 
Alte cheltuieli de investiţii – Cheltuieli 
privind consolidări si intervenţii 
pentru prevenirea si 
combaterea efectelor produse de 
acţiuni accidentale si calamităţi 
naturale 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Regularizare Vale si parauri in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” 
 Cu suma de 500.000,00 lei respectiv 
111.112 euro  
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreste scoaterea de sub efectul 
inundabilitatii a localitatii 
Dumitra şi astfel prevenirea 
efectelor devastatoare ale 
inundaţiilor asupra comunităţii. 
Sursa de finanţare:  
Prin reditribuirea resurselor in 
cadrul Ministerului Apelor şi 
Pădurilor. 

 

22. Anexa 3/62  

Ministerul Apelor şi Pădurilor 

 Anexa nr. 3 / 62 / 28 
C - Alte cheltuieli de investitii 
7001 Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 
700171 TITLUL XIII Active 
nefinanciare 
70017101 Active fixe 
 
Propuneri 2017....64.420 

Solicităm includerea în proiectele 
derulate de Ministerul Apelor şi 
Pădurilor a sumelor necesare 
lucrărilor la obiectivul: 
Consolidarea şi recalibrarea albiei 
râurilor din judeţul Harghita şi a 
afluenţilor acestora, prioritar: 
- albia râului Olt pe raza localităţii 
Sîndominic,  
-albia râului Trotuş pe raza 
localităţilor Lunca de Jos şi Lunca 
de Sus,  
-albiile Homorodului Mic şi a 
pârâului Fernic 
Propuneri 2017....75.000 mii lei 
 

În fiecare an pe raza judeţului 
Harghita au loc inundaţii care 
produc pagube majore atât 
gospodăriilor populaţiei cât şi 
culturilor agricole. Subliniem că 
amânarea executării acestor 
lucrări conduce la periclitarea 
vieţii a câteva zeci de mii de 
persoane, precum şi la pericolul 
distrugerii unor sedii de şcoli, 
sedii administrative, unităţi 
economice. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
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Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén Csaba, 
Benedek Zacharie, Faragó Petru,  
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 

23. Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

 Anexa nr. 3 / 62 / 28 
C - Alte cheltuieli de investitii 
7001 Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 
700171 TITLUL XIII Active 
nefinanciare 
70017101 Active fixe 
 
Propuneri 2017....64.420 

Solicităm includerea în proiectele 
derulate de Ministerul Apelor şi 
Pădurilor a sumelor necesare 
continuării lucrărilor la obiectivul: 
 
Consolidare maluri râului Olt şi 
recalibrare albie în localitatea Bălan, 
judeţul Harghita  
Propuneri 2017 ….1.500 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén Csaba, 
Benedek Zacharie, Faragó Petru,  
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

Continuarea execuţiei lucrărilor 
de apărare împotriva inundaţiilor 
demarcate în intravilanul 
oraşului Bălan, anual aici 
producându-se inundaţii cu 
pagube majore şi punerea în 
pericol a vieţii locuitorilor. 
 
Nu se solicită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

 

24. Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

 7001 Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 
05 Alimentare cu apa si amenajari 
hidrotehnice 
02 Amenajari hidrotehnice 
 
Propuneri 2017....148.486 mii lei 
 

Solicităm includerea în proiectele de 
amenajare hidrotehnică a sumelor 
necesare demarării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
Acumulare nepermanentă pe pârâul 
Misentea-Valea Fanatelor, 
Miercurea Ciuc, judeţul Harghita  
Propuneri 2017 ….100 mii lei 
 
Autori: 

Pentru obiectivul de investiţii 
există deja documentaţia tehnică, 
faza PT+DE elaborate, este 
necesară obţinerea avizelor şi 
acordurilor necesare emiterii 
autorizaţiei de construire şi 
desfăşurarea procedurii de 
achiziţie publică de execuţie 
lucrări. 
 
Nu necesită fonduri 
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Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén Csaba, 
Benedek Zacharie, Faragó Petru, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 
 

suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

25. Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

 7001 Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 
05 Alimentare cu apa si amenajari 
hidrotehnice 
02 Amenajari hidrotehnice 
 
Propuneri 2017....148.486 mii lei 
 

Solicităm includerea în proiectele de 
amenajare hidrotehnică a sumelor 
necesare demarării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
Regularizarea pârâul Frumoasa aval 
baraj, Frumoasa-confluenţă cu râul 
Olt, judeţul Harghita 
Propuneri 2017 ….100 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén Csaba, 
Benedek Zacharie, Faragó Petru,  
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

Documentaţie tehnică, faza 
PT+DE elaborate, este necesară 
obţinerea avizelor şi acordurilor 
necesare emiterii autorizaţiei de 
construire şi desfăşurarea 
procedurii de achiziţie publică de 
execuţie lucrări. 
 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

 

26. Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

Anexa nr. 3 / 62 / 28 
C - Alte cheltuieli de investitii 
7001 Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 
700171 TITLUL XIII Active 
nefinanciare 
70017101 Active fixe 
 

Solicităm includerea sumelor 
necesare continuării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
Regularizare şi apărări de mal pe 
pârâul Casin în localitatea Plăieşii de 
Jos, judeţul Harghita 
Propuneri 2017 ….2.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 

Continuarea execuţiei lucrărilor 
de apărare împotriva inundaţiilor 
demarcate în intravilanul 
localităţii Imper şi Iacobeni 
(Plăieşii de Jos) unde au loc des 
inundaţii soldate cu importante 
pagube materiale este prioritară. 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
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Propuneri 2017....64.420 Bende Sándor, Sebestyén Csaba, 
Benedek Zacharie, Faragó Petru,  
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 
 
 
 

acest obiectiv. 

27. Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

Anexa nr. 3 / 62 / 28 
C - Alte cheltuieli de investitii 
7001 Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 
700171 TITLUL XIII Active 
nefinanciare 
70017101 Active fixe 
 
Propuneri 2017....64.420 

Solicităm includerea în proiectele 
derulate a sumelor necesare 
demarării lucrărilor la obiectivul: 
 
Consolidări maluri pârâul 
Homorodul Mic şi recalibrarea albiei 
în zona Lueta, Crăciunel, judeţul 
Harghita 
Propuneri 2017 ….100 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén Csaba, 
Benedek Zacharie, Faragó Petru,  
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

Intervenţia în această zonă este 
stringentă din cauza deselor 
inundaţii care se produc şi care 
provoacă pagube gospodăriilor 
populaţiei şi culturilor agricole. 
 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

 

28. Anexa 3/62 Ministerul Apelor şi 
Pădurilor 

 7001 Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 
05 Alimentare cu apa si amenajari 
hidrotehnice 
02 Amenajari hidrotehnice 
 
Propuneri 2017....148.486 mii lei 

Solicităm includerea în proiectele de 
amenajare hidrotehnică a sumelor 
necesare demarării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
Punere în siguranţă baraj Şuta, 
judeţul Harghita  
Propuneri 2017 ….100 mii lei 
 
Autori: 

Demararea lucrărilor este 
necesară pentru evitarea unor 
calamităţi. 
Documentaţie tehnică, faza 
PT+DE elaborate, este necesară 
obţinerea avizelor şi acordurilor 
necesare emiterii autorizaţiei de 
construire şi desfăşurarea 
procedurii de achiziţie publică de 
execuţie lucrări. 
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 Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Bende Sándor, Sebestyén Csaba, 
Benedek Zacharie, Faragó Petru,  
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv. 

29. Anexa 3/62 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
7401 Protecţia mediului 
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
02 Transferuri de capital 
14 Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
Propuneri 2017….17.000 

 Solicităm suma ….necesară 
finalizării lucrărilor la obiectivul: 
 
Lucrări de deviere a albiei 
Someşului pentru dezvoltarea 
Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu, judetul Cluj 
Propuneri 2017…..460.000 mii lei 
 
Autori: 
Faragó Petru, Csoma Botond, Erdei 
D. István – deputaţi UDMR  
László Attila, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

Lucrările de deviere ale albiei 
Someşului, in continuarea celor 
de consolidare a albiei sale, este 
necesară dezvoltării 
Aeroportului Internaţional 
Avram Iancu. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 

 

30. Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 
Anexa 3/62 Ministerul Apelor si 
Pădurilor  

Cap. 8301 Titlul 55 Art 01 Alin 55 
Transferuri pentru finanţarea lucrărilor 
de împădurire 

Se propune alocarea suplimentară a 
sumei de 1054,84 mii lei pentru  
înfiinţarea și întreţinerea pe o durată 
de 6 ani a 50ha de teren în zona de 
munte. 
Se foloseste o schemă de împădurire 
molid, brad, fag la o densitate de 
5000 puieţi/ha. 
 
Sen. Silvia-Monica Dinică, USR 
 

Este un proiect multianual iar 
suma reprezinta echivalentul 
infiintari si intretinerii pe o 
durata de 6 ani a 50ha de teren in 
zona de munte. 
Se foloseste o schema de 
împădurire molid, brad, fag la o 
densitate de 5000 puieţi/ha 
 
Valorile sunt determinate pe 
baza studiilor Institutului 
Naţional de Cercetare și 
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Amenajări Silvice și suma s-a 
estimat pe baza valorilor medii 
ale lucrărilor, detaliate în  tabelul 
de mai jos. 

  RON/ha  

I înființare    9,409.05      

I Intretinere    1,750.94        

II    4,651.15      

III    4,305.49      

IV    392.0         

V    392.0         

VI    196.0           

Total      1  

  
Sursa de finanțare: Se 
diminuează cu 1054,84 mii suma 
prevăzuta la capitolul 7401, 
Titlul 20 Art. 01, Alin. 30 Alte 
bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare 
 
Destinație: Se suplimentează cu 
1054,84 mii suma prevăzuta în 
Bugetul Ministerului Apelor si 
Pădurilor Anexa 2 Cap. 8301 
Titlul 55 Art 01 Alin 55 
Transferuri pentru finanţarea 
lucrărilor de împădurire. 
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31. Anexa 3/62    Ministerul Apelor si 
Pădurilor 

Alocarea sumei de 22.670 mii lei 
pentru lucrari de amenajare 
hidrografica a raului Barsa, judetul 
Brasov 
 
Sen. Allen Coliban, USR 

Lucrarile de amenajare 
hidrografica (induguire) a raului 
Barsa sunt necesare pentru 
avansarea lucrarilor la proiectul 
Aeroportului Brasov. Acest 
proiect de amenajare a fost prins 
in bugetul Ministerului Mediului 
in 2012, insa nu a fost realizat.  
 
Sursa de finanțare: realocare de 
sume de la Bugetul Ministerului 
Apelor si Padurilor, linia 
8301550112, “Alte transferuri - 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat” 
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