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Parlamentul României  

 Camera Deputatilor                   SENAT                                           SENAT 
Comisia 

pentru  mediu 
și echilibru 

ecologic                                
Nr. 4c-8/ 100                                                       

  Comisia pentru  
Mediu 

 
          Nr. LXXII/16 
 
 
 

 Comisia pentru ape, 
păduri,pescuit și fond 

cinegetic 

     Nr. XXXIII/14 

 

A V I Z  C O M U N 

asupra proiectul Legii bugetului de stat pe anul  2021 

În conformitate cu prevederile art. 21 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 L35/2021 şi PL-x nr.109/2021, pentru dezbatere şi avizare cu 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. 

 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 25 februarie 2021. 

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 (25 pentru și 16 împotrivă ), avizarea favorabilă a 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, cu amendamentele respinse 
prevăzute în anexă. 

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

 
 

          PREŞEDINTE, 
  George-Cătălin STÂNGĂ 

   
 

                     PREŞEDINTE, 
                    Aurel Oprinoiu       

          PREŞEDINTE, 
                Liviu Lucian MAZILU 



2 
 

                                                                                                                                                                                                     ANEXA 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE  
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 

 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  

Anexa  3/23 

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 

 
1. 

Anexa 3/23 Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor 

Se suplimentează suma prevăzută în 
anexa 3, pentru Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, cu 470 mii lei. 
 
Autor: 
Vasile Dîncu  
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   
Grup parlamentar PSD 

Amenajare curs  apă zona 
primăriei Comuna Cămărașu, 
jud. Cluj. Valoare estimată 
470.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Amendament 
respins la vot 
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2. Anexa 3/23/01 Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor 
Capitolul 70.00, Titlul 65 
„TITLUL XII cheltuieli 
aferente 
programelor cu finanțare 
rambursabilă” 
 

Se propune suplimentarea cu 11.852 
mii lei a creditelor de angajament 
prevăzute în Anexa 3/23/01 la 
bugetul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor,  Capitolul 70.00, 
Titlul 65 
„TITLUL XII cheltuieli aferente 
programelor cu finanțare 
rambursabilă” 
 
Autori: 
Ioan STAN, senator PSD 
Mirela Elena ADOMNICĂI, deputat 
PSD 
Eugen BEJINARIU, deputat PSD                        
Vlad POPESCU, Deputat PSD/PPU-
SL             
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD 

Realizarea unor lucrări de 
regularizare a pârâului Solca, 
județul Suceava 
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea cu aceeași sumă a 
Fondului de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului 
 
 

Amendament 
respins la vot 

3. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2021 – 
Anexa nr.3/23/02 
 MINISTERUL MEDIULUI, 
APELOR ȘI PĂDURILOR - 
Capitol 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 – Amenajări 
hidrotehnice 

Alocarea sumei de 10 milioane 
RON pentru realizarea obiectivului: 
Îndiguire malul stâng al râului 
Trotuș, în aval de podul feroviar 
(Adjud). 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/23/02 
 MINISTERUL MEDIULUI, 
APELOR ȘI PĂDURILOR - Capitol 
7001, Subcapitol 05, Paragraf 02 – 
Amenajări hidrotehnice cu 10 
milioane RON pentru: Îndiguire 
malul stâng al râului Trotuș, în 
aval de podul feroviar (Adjud). 
Autor: Anghel Talvar, PSD 

Necesitatea unor lucrări de 
îndiguire sau consolidare este 
foarte mare din cauza riscului 
semnificativ de inundaţii . 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează cu suma de 10 
milioane RON sumele 
prevăzute la Anexa nr. 3/23/01 
Acțiuni Generale/ Titlul VII 

Amendament 
respins la vot 
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4. Anexa 3/23/70/01/70/XIII 
Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor 

Se propune suplimentarea cu 11.000 
mii lei a creditelor de angajament și 
cu 11.000 mii lei a creditelor 
bugetare prevăzute în Anexa 3/23/23 
la bugetul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor pentru realizarea 
obiectivului „Recalibrare albie şi 
consolidare maluri pârâu Pleşuva, 
3000m, comuna Malovăţ, judeţul 
Mehedinţi”. 
Autor: Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILĂ,  
Cornel Vasile FOLESCU 
Grupul Parlamentar PSD 

Creşterea rapidă de debit pe 
părăul  Pleşuva şi scurgerile de 
pe versanţi au produs viituri 
rapide cu efecte severe de 
inundaţii locale pe raza UAT 
Malovăţ 
 
Sursa de finanțare:  fondul de 
rezervă aflat la dispoziția PM 
și acțiuni generale ale MFP 

Amendament 
respins la vot 

5. Anexa 3/23/70/01/70/XIII 
Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor 
 

Se propune suplimentarea cu 5.500 
mii lei a creditelor de angajament 
și cu 5.500 mii lei a creditelor 
bugetare prevăzute în Anexa 3/23/23 
la bugetul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor pentru realizarea 
obiectivului „Recalibrare albie şi 
consolidare maluri pârâu 
Ghelmegioaia, pe sectorul 
Ghelmegioaia - Prunişor, 5000 m, 
comuna Prunişor, judeţul 
Mehedinţi”. 
Autor: Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILĂ,  
Cornel Vasile FOLESCU.  
Grupul Parlamentar PSD 

Etajul colinar al pârâului 
Ghelmegioaia este afectat de 
procese de ravenare, eroziune 
şi alunecări de teren, 
provocând inundaţii la nivelul 
UAT Prunişor 
 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziția PM 
și acțiuni generale ale MFP 

Amendament 
respins la vot 
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6. Anexa 3/23/70/01/70/XIII 
Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor 
 

Se propune suplimentarea cu 3.000 
mii lei a creditelor de angajament și 
cu 3.000 mii lei a creditelor bugetare 
prevăzute în Anexa 3/23/23 la 
bugetul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor pentru realizarea 
obiectivului „Recalibrare albie şi 
consolidare maluri râu Drincea 1, 
2500 m, la Podu Grosu, Comuna 
Bâcleş judeţul Mehedinţi”. 
Autor: Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILĂ,  
Cornel Vasile FOLESCU 
Grupul Parlamentar PSD 

Lucrările de consolidare a 
malurilor afectate de eroziuni 
asigură stabilizarea albiei şi 
malurilor în vederea stopării 
inundaţiilor şi apărarea 
gospodăriilor de pe raza UAT 
Bâcleş 
 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziția PM 
și acțiuni generale ale MFP 

Amendament 
respins la vot 

7. Anexa 3/23/70/01/70/XIII 
Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor 
 

Se propune suplimentarea cu 7.000 
mii lei a creditelor de angajament 
și cu 7.000 mii lei a creditelor 
bugetare prevăzute în Anexa 3/23/23 
la bugetul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor pentru realizarea 
obiectivului „Reparaţii lucrări 
calamitate părâu Coşuştea, 4000 m 
amonte pod DJ, sat Cordun, 
Comuna Corcova, judeţul 
Mehedinţi”. 
Autor: Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILĂ,  
Cornel Vasile FOLESCU 
Grupul Parlamentar PSD 

Lucrări de refacere a albiei 
pârâului în urma inundaţiilor, 
de calibrare a albiei, diguri de 
apărare, protecţie de taluz 
pentru stoparea eroziunilor   
 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziția PM 
și acțiuni generale ale MFP 

Amendament 
respins la vot 
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8. Anexa 3/23/70/01/70/XIII 
Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor 
 

Se propune suplimentarea cu 14.700 
mii lei a creditelor de angajament 
şi cu 14.700 mii lei a creditelor 
bugetare prevăzute în Anexa 3/23/23 
la bugetul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitare albia 
râului Eşelniţa pe un tronson de 
3000 m, în intravilan ca urmare a 
inundaţiilor, comuna Eşelniţa, 
judeţul Mehedinţi”.  
 
Autor: Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILĂ,  
Cornel Vasile FOLESCU.  
Grupul Parlamentar PSD 

Lucrările de consolidare a 
malurilor afectate de eroziuni 
asigură stabilizarea albiei şi 
malurilor în vederea stopării 
inundaţiilor şi apărarea 
gospodăriilor de pe raza UAT 
Eşelniţa 
 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziția PM 
și acțiuni generale ale MFP 

Amendament 
respins la vot 

9. Bugetul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor 
Anexa 3/23/02 Cod 5001.51 
Transferuri între unități ale 
administrației publice  

Se majorează creditele de 
angajament și creditele bugetare cu 
suma de 1.910.000 mii lei pentru 
finanțarea prin Administrația 
Fondului de Mediu a  programelor 
Rabla Clașic, Rabla Plus și Rabla 
pentru electrocasnice 
 
Autori: 
Ion Marcel Ciolacu – deputat PSD 
Grup parlamentar PSD 
 

Este necesară finanțarea 
programelor Rabla Clașic, 
Rabla Plus și Rabla pentru 
electrocasnice și în anul  2021 
având în vedere situația 
industriei automotive din 
România dar și evoluția 
dinamică a tehnologiei în 
domeniul electrocasnicelor. 
Programul Rabla Clașic va 
primi o finanțare de 1.500.000 
mii lei dedicată înlocuirii 
parcului auto privat cu 
autovehicule cu emișii reduse 
de carbon și vouchere de 
60.000 lei pentru 
achiziționarea de mașini 

Amendament 
respins la vot 
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electrice iar Programul Rabla 
Plus va primi o finanțare de 
300.000 mii lei dedicată pentru 
înlocuirea parcului auto al 
administrației centrale și locale 
cu autoturisme de producție 
autohtonă. Programul Rabla 
pentru Electrocasnice primește 
un buget de 110.000 mii lei în 
anul 2021. 
Sursa de finanțare: veniturile 
din taxele administrate pe 
deșeurile rezultate din 
producția și comercializarea 
bunurilor pe teritoriul 
României. 

10. Anexa nr. 3 / 23 / 02 Capitol 
7401/Subcapitol 03 – 
Reducerea și controlul poluării, 
Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor 

Pentru comuna Tiha Bârgăului se  
propune construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd, 
(Ministerul Mediului, Apelor si 
Pădurilor) - 2.089.115,00 lei, suma 
alocata acestui proiect fiind de 6 mii 
lei/cof. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Vasile Daniel Suciu 
Deputat Bogdan Gruia Ivan 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare si 
gospodărire a gunoiului de 
grajd este de necesitate majora 
pentru comuna Tija Bârgăului, 
pentru îndeplinirea normelor 
sanitare si ecologice. 
Locuitorii din zona vor avea 
prin aceasta măsura un grad 
mai ridicat de igiena in 
comuna si se vor îndeplini 
condițiile de mediu impuse de 
Garda de Mediu in domeniul 
depozitarii si procesării 
gunoiului de grajd. 
 
 

Amendament 
respins la vot 
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Senator Ioan Denes 
 
Grup parlamentar PSD  

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

11. Anexa nr.3/23/29, Cod 
Obiectiv 836 – Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor 

Pentru comuna Tiha Bârgăului se  
propune instalarea sistemelor 
fotovoltaice in gospodării izolate 
(Administrația Fondului pentru 
Mediu)- 750.000 lei, suma alocata 
acestui proiect fiind de 750 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Vasile Daniel Suciu 
Deputat Bogdan Gruia Ivan 
Senator Ioan Denes 
 
Grup parlamentar PSD  

Fie că vorbim de rețele publice 
cu întreruperi de curent, de 
zone izolate sau de 
consumatori individuali care 
doresc să-și reducă cheltuielile 
cu energia electrică, instalarea 
unor sisteme de panouri 
fotovoltaice reprezintă soluția 
pentru un viitor mai verde. 
Un alt beneficiu adus de 
utilizarea de panouri solare 
este acela că nu afectează în 
mod negativ mediul 
înconjurător: nu emană gaze și 
nu poluează aerul. 
Panourile fotovoltaice asigură 
oricărui proprietar de casă 
independență energetică 
(aproximativ 70-80% din ce 
consumă vine din panouri) și o 
factură multă scăzută la 

Amendament 
respins la vot 
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energie. De asemenea 
instalarea panourilor 
fotovoltaice reprezintă o 
soluție viabila pentru 
consumatorii din zonele izolate 
unde branșarea la sistemul 
național de furnizare a energiei 
electrice nu se poate realiza 
din cauza condițiilor de mediu 
sau de relief. Prin urmare, se  
propune instalarea sistemelor 
fotovoltaice in gospodării 
izolate pentru a asigura 
condiții optime de trai pentru 
locuitorii din comuna Tiha 
Bârgăului. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul 
MFP - acțiuni generale,  50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 
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12. 

Anexa 3/23/02 bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor, Cap. 5001, alineat 
71 Transferuri din bugetul de 
stat pentru Fondul pentru 
mediu 

Se alocă suma de 80.000 mii lei în 
vederea realizării proiectării și 
execuției lucrărilor pentru obiectivul 
de investiții „Realizarea unei stații 
de sortare deșeuri, Sector 5, 
Municipiul București” 
 
Autori: 
Daniel Florea, deputat PSD 
Grup parlamentar PSD 

Infrastructura de mediu are 
nevoie de finanțare, având în 
vedere creșterea provocărilor 
legate de poluare în Municipiul 
București. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul 
MFP - acțiuni generale,  50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

Amendament 
respins la vot 

13. Anexa nr. 3 / 23 / 27 – 
Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor 
 
Cod 1765/ Programul 
„Managementul resurselor de 
apă”/ I. Credite de angajament 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, în 
vederea finanțării Programului de 
management al resurseor de apă cu 
suma de 60.085 mii lei.  
 
Autor: INTOTERO Natalia-Elena 
(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), 
TOMA Ilie (PSD), RESMERIȚĂ 
Cornel-Cristian (PSD) 
Grupul Parlamentar PSD 

Construcția Barajului 
Mihăileni, o amenajare 
hidroenergetică de pe valea 
Crișului Alb, este în derulare 
de peste trei decenii. 
Construcţia barajului de la 
Mihăileni a început în anii ´80, 
iar stadiul proiectului a ajuns 
la peste 95 la sută, însă pentru 
continuarea investiţiei sunt 
necesare fonduri importante de 
la statul român. 
 
Odată finalizat, peste 30.000 
de locuitori vor fi apăraţi de 
riscul inundaţiilor. Mai exact, 
este vorba despre locuitorii 
municipiului Brad, precum şi 
de obiectivele socio-
economice din zonă care, în 
acest moment, sunt expuse 

Amendament 
respins la vot 
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riscului de inundaţii. Având în 
vedere frecvenţa ridicată a 
fenomenelor 
hidrometeorologice din aceste 
zone, prin construcţia acestui 
baraj, anual, ar putea fi evitate 
pagube potenţiale de natură 
socio-economică în valoare 
medie de peste 700 mii de 
euro. De aceea, reducerea 
riscului de inundaţii pentru 
judeţul Hunedoara va atrage 
noi investitori în zonă. Aceasta 
înseamnă apariţia unor noi 
locuri de muncă, dar şi noi 
oportunităţi pentru dezvoltarea 
unor proiecte de 
antreprenoriat. 
 
Suma necesară pentru 
finalizarea lucărilor, respectiv 
asigurarea siguranței 
cetățenilor din zonă, este 
60.085 mii lei. 
 
Sursă de finanțare: Anexa nr. 
3 / 65 / 01 – Bugetul 
Ministerului Finanțelor - 
Acțiuni Generale  
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14. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor 
 
Program privind sprijinirea 
eficienţei energetice şi a 
gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de 
iluminat public – Agenţia 
Fondului de Mediu 
 

Modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal în comuna Tazlău, 
judeţul Neamţ 
 
Cofinanţare 60 mii lei 
 
Dep.Şerban Ciprian Constantin 
Grup parlamentar PSD 
 
 

Îmbunătățire servicii publice. 
 
Sursa de finanţare: Program 
Operaţional Competitivitate 

Amendament 
respins la vot 

15. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor 
 

Creşterea eficienţei energetice a 
şcolii gimnaziale Ioan Grigore 
Teodorescu, Borleşti, Neamţ 
 
Cofinanţare: 600 mii lei 
Dep.Şerban  Constantin 
Grup parlamentar PSD 
 

Îmbunătățire infrastructură  
școlară 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Mediu 
 

Amendament 
respins la vot 
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16. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor 
 

Modernizare sistem de iluminat 
public în comuna Cândeşti, judeţul 
Neamţ, satele Bărcăneşti, Ţirdenii 
Mici, Pădureni şi Cândeşti 
 
Cofinanţare: 102 mii lei 
Valoare totală: 602 mii  lei 
Dep.Şerban  Constantin 
Grup parlamentar PSD 
 

Modernizare comună 
 
Sursa de finanţare: Min. Mediu 
+ buget local 
 

Amendament 
respins la vot 

17. MINISTERUL MEDIULUI, 
APELOR ȘI PĂDURILOR 
Anexa nr. 3/23 

AMENDAMENT: 
Se suplimentează bugetul alocat 
A.F.M. cu suma de 1.500 mii lei 
pentru obiectivul ”Eficientizarea 
energetică a unităților publice cu 
destinație pentru învățământ, com. 
Derna, jud. Bihor”. 
AUTORI:  
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 
Bodog - Senator PSD 
Grupul Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA 
AMENDAMENTULUI: 
Continuarea/finalizarea 
lucrărilor de investiții pentru 
care se solicită finanțare va 
duce la dezvoltarea unității 
administrativ teritoriale, la 
creșterea atractivității acesteia, 
dar mai ales la îmbunătățirea 
vieții locuitorilor. 
SURSA DE FINANȚARE : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția primului ministru 

Amendament 
respins la vot 
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18. Anexa nr. 3 / 23 / 02 – bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor, Transferuri pentru 
Fondul pentru mediu 

Se propune suplimentarea cu suma 
35 mii lei pentru proiectul de 
investiții - Sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente 
a energiei de infrastructură de 
iluminat public, comuna Merei, 
județul Buzău. 
 
Autori 
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat 
PSD 
Lucian Romașcanu, senator PSD 
Liliana Sbîrnea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD 

Îmbunătățirea condițiilor de 
trai și a facilităților  
locuitorilor din comună. 
 
 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul 
MFP - acțiuni generale,  50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

Amendament 
respins la vot 

19. Anexa nr. 3 / 23 / 02 – bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor, Transferuri pentru 
Fondul pentru mediu 

Se propune suplimentarea cu suma 
35 mii lei pentru proiectul de 
investiții  - Creșterea eficienței 
energetice a sistemului de iluminat 
public, comuna Unguriu, Județul 
Buzău 
Autori 
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat 
PSD 
Lucian Romașcanu, senator PSD 
Liliana Sbîrnea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD 
 

Îmbunătățirea condițiilor de 
trai și a facilităților  
locuitorilor din comună. 
 
 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul 
MFP - acțiuni generale,  50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

Amendament 
respins la vot 
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20. Anexa nr. 3 / 23 / 02 – bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor, Transferuri pentru 
Fondul pentru mediu 

Se propune suplimentarea cu suma 
130 mii lei pentru proiectul de 
investiții  - Modernizare sistem de 
iluminat public în comuna 
Mărăcineni, județul Buzău 
 
 
Autori 
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat 
PSD 
Lucian Romașcanu, senator PSD 
Liliana Sbîrnea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD 

Îmbunătățirea condițiilor de 
trai și a facilităților  
locuitorilor din comună. 
 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul 
MFP - acțiuni generale,  50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

Amendament 
respins la vot 

21. Anexa  nr. 3/ 23 / 02 
Ministerul Mediului Apelor și 
Pădurilor 
La capitolul -LOCUINTE, 
SERVICII SI DEZVOLTARE 
PUBLICA - 70.01.65 - 
CHELTUIELI AFERENTE 
PROGRAMELOR CU 
FINANTARE 
RAMBURSABILA 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
pe anul 2021  la obiectivul de 
investiții “Amenajarea Complexa 
Vârful Câmpului” din anexa nr. 3/ 
23 / 29 cu suma de 10.000 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor.  
 
Autori:  
Marius-Constantin Budăi, deputat 
PSD 
Alexandra Huţu, deputat PSD 
Dan-Constantin Şlincu, deputat PSD 
Trufin Lucian, senator PSD  
Grupul parlamentar PSD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
asigurarea finanțării de la 
bugetul de stat în vederea 
continuării investiţiei la 
proiectul „Amenajarea 
complexă Vârfu Câmpului pe 
râul Siret, județele Suceava şi 
Botoşani”, care are o 
importanţă regională 
însemnată, aducând  
importante beneficii socio-
economice prin: 
-Asigurarea unei surse 
complete şi stabile pentru 
alimentarea cu apă a 
municipiului Botosani si 

Amendament 
respins la vot 
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Dorohoi, si a comunelor 
limitrofe.  
-Creşterea calităţii vieţii pentru 
locuitorii zonei de studiu şi 
evitarea costurilor de mediu 
cauzate de efectele negative 
nealimentării cu apă potabilă 
 

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

 
22. 

Anexa 3/23 Ministerul 
Mediului, Apelor si 
Padurilor/prin Bugetul 
Fondului pentru Mediu 

Se propune suplimentarea cu   560 
mii lei a creditelor de angajament 
și cu 560 mii lei a creditelor 
bugetare  
în vederea realizării obiectivului 
“Modernizarea sistemului de 
iluminat stradal în comuna 
Gârbova, județul Alba” 
 
Autori: 
Deputat Radu-Marcel Tuhuț 
Senator Călin-Gheorghe Matieș 
Grupul parlamentar PSD Camera 
Deputaților  
Grupul parlamentar PSD Senat 

Prin această investiție se 
urmărește realibitarea și 
modernizarea rețelei de 
iluminat ce deservește 
aproximativ 2.000 de cetățeni. 
Această investiți e va reduce 
substanțial costurile primăriei 
pentru iluminatul public.  
 
Sursa de finanțare: bugetul de 
stat, realocare din Fondul de 
Rezervă, Buget MFP - Acțiuni 
Generale, cod 50.01 - Anexa 
nr. 3 / 65 / 01 
 

Amendament 
respins la vot 
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23. Anexa 3/23, bugetul 
Ministerului –Mediului, Apelor 
și Pădurilor 

Se suplimentează bugetul Min. 
Mediului, Apelor și Pădurilor cu 
suma de 1000 mii lei pentru -  
Construcția unei stații tratare apă și 
foraj puț în comuna Gârdani, județul 
Maramureș  
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Gârdani din județul 
Maramureș necesită finanțare 
pentru construcția unei stații de 
tratare apă și foraj puț în UAT 
pentru a spori calitatea vieții 
cetățenilor de aici. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul 
MFP - acțiuni generale,  50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

Amendament 
respins la vot 

24 Anexa 3/23, bugetul 
Ministerului –Mediului, Apelor 
și Pădurilor 

Se suplimentează cu suma de 50.000 
mii lei pentru - Completare rezervei 
de apă din comuna Boiu Mare, 
județul Maramureș  
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD 

În comuna Boiu Mare, județul 
Maramureș, este necesară 
captarea unui izvor și 
completarea rezervei de apă 
pentru a asigură apa pentru ea 
și pentru comunele învecinate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul 
MFP - acțiuni generale,  50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

Amendament 
respins la vot 

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

Se suplimentează bugetul 
Ministerului – Mediului, Apelor și 
Pădurilor, cu suma de 4.800 pentru -  
Regularizarea pârâului Buleasa  în 
orașul Săliștea de Sus, județul 
Maramureș  

 Pe cursul pârâului Buleasa, 
afluent al râului Iza, pe o 
lungime de circa 2,2 km(în 
intravilan), sunt amplasate un 
număr de 286 gospodării 
(aproximativ 860 persoane), pe 

 Amendament 
 respins la vot 
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Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD 

ambele maluri, respectiv 
drumuri de acces, poduri și 
pasarele, rețeaua de apă 
potabilă care deservește 
întreaga localitate  și o parte 
din rețeaua de canalizare a 
apelor uzate menajere a 
localității. Pârâul Buleasa, în 
zona orașului Săliștea de Sus, 
prezintă o albie minoră 
puternic erodată, cu aluviuni 
mari transportate din bazinul 
superior. Având în vedere 
albia puternic erodată și 
nesistematizată a pârâului 
Buleasa, au fost înregistrate 
viituri   majore   pe   zona   
orașu lu i   Săliștea   d e   Su s,    
precum  și   inundarea   
frecventă  a   gospodăriilor 
amplasate pe cele două maluri 
ale pârâului, (de exemplu în 
anii 1993, 1998, 2001, 2008, 
2010, 2012, 2016, 2018 și 
2020) sunt imperios necesare 
lucrări de apărare împotriva 
inundațiilor. În cazul în care nu 
se continuă investiția demarată 
în luna noiembrie 2020, 
eroziunile de mal și ale 
talvegului albiei vor avansa 
periclitând atât drumul actual, 
poduri  și treceri, precum  și 
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gospodăriile localnicilor 
situate pe ambele maluri, 
rețeaua de apă  potabilă  și cea 
de canalizare a apelor uzate 
menajere precum și lucrările 
executate până la această dată, 
din cauza că: 

- malurile pârâului Buleasa 
sunt puternic erodate  și 
prezintă  tendințe evidente de 
pierdere a stabilității atât locală 
cât și generală afectând direct 
drumul adiacent și 
gospodăriile riverane; 

- talvegul pârâului Buleasa este 
instabil, are o evoluție 
continuă de adâncire, 
determina afuierea malurilor, 
fiind un factor definitoriu 
asupra procesului de erodare; 

- există multe zone colmatate 
unde nu este asigurată 
secțiunea de scurgere fapt ce 
favorizează, în condiții de ape 
mari, revărsarea apei din albie; 

 - drumurile adiacente ambelor 
maluri ale pârâului Buleasa 
sunt mult îngustate datorită 
eroziunii malurilor fiind 
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momentan operative dar cu 
tendințe de instabilitate; 

Acțiunile conducerii primăriei 
și locuitorilor de a remedia, 
reface drumurile, podurile 
căzute, malurile, după fiecare 
viitura sunt deosebit de 
anevoioase și costisitoare. 
Aceste intervenții mențin în 
stare de minimă utilizare a 
drumurilor, malurilor pârâului, 
respectiv traversările (poduri, 
pasarele) fiind anulate de 
următoarea viitură, deoarece în 
fiecare an se  înregistrează  1-3  
viituri care fac drumurile 
impracticabile, distrug 
podurile, afectează 
gospodăriile). Primăria 
localității Săliștea de Sus  și 
locuitorii din această zonă sunt 
extrem de îngrijorați, pentru că 
la prima viitură din acestă 
primăvară ar putea să rămână  
fără drum de acces, apă și rețea 
decanalizare,  precum  și  
lucrările   realizate   de   către   
ABA   Someș -Tisa   p ân ă  la   
această  dată,   din următoarele 
motive: 

-distrugerea malurilor cu 



21 
 

scoaterea parțială sau totală din 
funcțiune a drumurilor de 
acces și cuafectarea 
gospodăriilor adiacente; 

-imposibilitatea acțiunilor de 
intervenție în situații de 
urgență: a. pentru situații de 
ape mari (intervenții, salvări, 
punere în siguranță); b. pentru  
intervenții la incendii (acces 
autospeciale stins incendii); c. 
acordarea asistenței medicale 
(acces ambulanțe); 

Pe pârâul Buleasa în Săliștea 
de Sus se află în curs de 
execuție investiția cu titlul ,, 
Lucrări deregularizare a 
pârâului Buleasa, afluent al 
râului Iza, pe porțiunea ce 
străbate intravilanul orașului 
Săliștea  de  Sus, jud.  
Maramureș’’de către  
Administrația Bazinală  de  
Apă  Someș -Tisa,   care  
arevaloarea  totală  de execuție 
în sumă  de 6.562.500,07 lei, 
fără  TVA, conform 
contractului de lucrări 
nr.69/07.09.2020, încheiat cu 
SC Tehnodomus SRL, mai 
este nevoie de suma de 4 800 
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000 RON. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul 
MFP - acțiuni generale,  50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

26. 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 reciclare, exploatare și 
valorificare a deșeurilor menajere în 
Municipiul Sighetu Marmației, 
județul Maramureș  
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD 

Având în vedere criza 
gunoaielor din Municipiul 
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, 
consider 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 

Amendament 
respins la vot 

27. Anexa nr.3/23 - Ministerul 
Mediului, Apelor Și Pădurilor  

Se suplimentează bugetul cu suma 
de 5.000 mii lei pentru împăduriri 
terenuri degradate, pășune comunală, 
comuna Vintileasca, județul 

Investiții în infrastructura de 
mediu, promovarea culturii de 
mediu sustenabile. 
 

Amendament 
respins la vot 
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Vrancea. 
Autor: 
Halici Nicușor, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 

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