
 

 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 
   CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru mediu 

şi echilibru ecologic 
 

Nr. 4c-8/32/ 2019 

 SENAT 
 

Comisia pentru mediu 
 
 

Nr. LXXII/ 7/ 2019 

                                                                    București, 11 februarie 2019 
 
 

A V I Z  C O M U N 

asupra proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 

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

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

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

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

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

 
         PREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE, 
           ION CUPĂ                                         STÂNGĂ GEORGE-  CĂTALIN 
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Ministerul Mediului - Anexa  nr. 3/23 

 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

 
Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

1.  Anexa 3/23 Reconstrucţie ecologică 
forestieră pe terenuri degradate 
comuna Rîciu, judeţul Mureş, 
Perimetrul de ameliorare 
Cernătoaie-Continit 57,37 ha. 
 
Autor: 
Dr. Marius Paşcan – Deputat 
PMP 

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

Se respinge amendamentul pe 
motiv că aspectele semnalate 
nu intră în sfera de 
competență a Ministerului 
Mediului, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările și 
completările ulterioare și 
ținând cont de prevederile 
art.13 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
administrației publice 
centrale și pentru modificarea 
și completarea unor acte 
normative, prin care se 
înființează Ministerul Apelor 
și Pădurilor. 
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Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2.  Anexa 3/23 Alocarea sumei de 11.220 mii 
lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii 
,,Combaterea alunecarii de 
teren strada Plevnei - 
Campina” in anul 2019, 
precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii  lucrarii. 
 
Autor: 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina 
Grupul PMP 
 

Necesitatea lucrarilor in 
vederea combaterii 
fenomenului de alunecari de 
teren, pentru rezolvarea 
situatie actuale a acestei zone, 
care prezinta denivelari prin 
prabusirea infrastructurii si a 
suprastructurii. 

Se respinge amendamentul pe 
motiv că aspectele semnalate 
nu intră în sfera de 
competență a Ministerului 
Mediului, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările și 
completările ulterioare și 
ținând cont de prevederile 
art.13 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
administrației publice 
centrale și pentru modificarea 
și completarea unor acte 
normative, prin care se 
înființează Ministerul Apelor 
și Pădurilor. 

3.  Anexa nr. 3 / 23 / 01  
Ministerul Mediului 
Capitol 74.01 
Protecția mediului 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului  cu 
suma de 1.400 mii lei pentru 
închiderea finală a depozitului 
de deș euri Câmpulung 
Moldovenesc. 
 
Autorii amendamentului:  

Pentru închiderea finală a 
depozitului de deșeuri 
neconforme de la Câmpulung 
Moldovenesc este necesar 
sprijin financiar, resursele 
bugetare locale pentru 
investiții fiind limitate. 
 

Se respinge amendamentiul 
întrucât închiderea 
depozitelor de deșeuri 
municipale revine 
autorităților publice locale, 
așa cum se precizează la art. 
10 alin. (2) din HG nr. 
349/2005 privind depozitarea 
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Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 

 
Sursa de finanțare:  prin 
diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

deșeurilor. 

4.  Anexa nr. 3 / 23 / 02 / 
Ministerul Mediului 
 
Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 

Se solicită suplimentarea 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 23 / 02 / 
Ministerul Mediului /Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor cu suma 
de 80.000 mii lei pentru 
finanțarea lucrărilor de 
reabilitare a obiectivelor 
afectate de inundații în anul 
2018 în județul Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat 

Pagubele produse în județul 
Suceava în urma inundațiilor 
din perioada 15 iunie 2018 – 
23 august 2018, cu tot cu cele 
din agricultură, au fost 
estimate la valoarea de 
150.948.540 lei. 
În perioada 15-24 august 
valoarea pagubelor în 
infrastructura unor unități 
teritorial administrative din 
județul Suceava, produse ca 
urmare a fenomenelor meteo 
periculoase, se cifrează la 
3.745.984 lei. 
Din această sumă, 1.793.300 
lei reprezintă valoarea 
pagubelor din municipiul 

Se respinge amendamentul pe 
motiv că aspectele semnalate 
nu intră în sfera de 
competență a Ministerului 
Mediului, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările și 
completările ulterioare și 
ținând cont de prevederile 
art.13 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
administrației publice 



 

4 
 

Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

PNL SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputați lor și 
Senat 

Câmpulung Moldovenesc. Au 
fost afectate 15 localități din 
județul Suceava, majoritatea 
pagubelor în infrastructura 
acestora fiind provocate de 
creșterea debitelor pe 
cursurile mici de apă, scurgeri 
de pe versanți și blocarea 
podurilor și podețelor cu 
aluviuni și materiale vegetale. 
Astfel, au fost afectate, în 
total, 22 case, dar fără avarii 
structurale, un obiectiv socio-
economic, 20,3 kilometri de 
drum comunal, în valoare de 
1.217.124 lei, opt poduri – 
550.000 lei, patru podețe -
15.652 lei, circa cinci 
kilometri apărări de mal sau 
degradări cursuri de apă, în 
valoare de 794.808 lei. 
Dintre toate acestea, numai la 
Câmpulung Moldovenesc au 
fost avariate 19 case, 3,65 km 
de străzi – 1.072.000 lei, 3 
poduri – 116.450, lei, fiind 
colmatate cursuri de apă pe o 
lungime de 4,2 km, în valoare 
de 604.800 lei. 
La construcțiile hidrotehnice 
ale Sistemului de Gospodărire 

centrale și pentru modificarea 
și completarea unor acte 
normative, prin care se 
înființează Ministerul Apelor 
și Pădurilor. 
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Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

a Apelor Suceava, pagubele 
produse din cauza viiturilor, 
în perioada iunie-iulie 2018, 
se ridică la 18.453.000 lei. 
 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI  

5.  Anexa nr.3/23/23 
MINISTERUL MEDIULUI 
Program/ facilitate/ instrument: 
71 Programul Operational 
Capacitate Administrativă 
2014-2020 (POCA) 
 
Proiectul: Aplicarea sistemului 
de politici bazate pe dovezi in 
Ministerul Mediului pentru 
sistematizarea și simplificarea 
legislației din domeniul 
deșeurilor și realizarea unor 
proceduri simplificate pentru 
reducerea poverii 
administrative pentru mediul 
de afaceri în domeniul 
schimbărilor climatice, cod 

Se propune suplimentarea 
Programului Operational 
Capacitate Administrativă 
2014-2020 (POCA) și alocarea 
sumei de 2031 mii lei pentru 
realizarea Platformelor 
subterane de colectare a 
deșeurilor în Municipiul Arad  
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat 
PNL Cristina Ioan - Senator 
PNL  
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 

În vederea respectării 
obligațiilor legislative 
impuse, a optimizării 
sistemului de colectare a 
deșeurilor, a creșterii  calității 
serviciului public și a 
confortului urban, în vederea 
protejării sănătății populației 
și animalelor, eliminării 
riscurilor asociate poluării 
mediului înconjurător“. 
 
Sursa de finanțare:  
Se diminuează cu suma de 
2031 mii lei bugetul 
Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni generale – Anexa nr. 
3/65/02, Titlul VII alte 

Se respinge întrucât proiectul 
în sine are drept scop 
simplificarea cadrului 
legislativ în domeniul 
gestionării deșeurilor, nu 
finanțarea unor lucrări de 
infrastructură privitoare la 
acest sector. De asemenea, 
trebuie precizat faptul că 
Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 
este structurat pe 3 axe 
prioritare: 
Axa 1 (Administrație publică 
și sistem judiciar eficiente) 
Axa 2 (Administrație publică 
și sistem judiciar accesibile și 
transparente) și 
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Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

sipoca 394 transferuri – credite de 
angajament 

Axa 3 (Asistență tehnică - 
Scopul măsurilor vizate prin 
intermediul axei prioritare 3 
este de a sprijini punerea în 
aplicare a structurilor 
necesare și a capacității 
administrative care sunt 
esențiale pentru atingerea 
obiectivelor definite). 
Pe cale de consecință, 
utilizarea fondurilor UE, 
finanțate prin POCA, în 
cadrul Proiectului SIPOCA 
394, pentru crearea 
infrastructurii de colectare 
subterană a deșeurilor în 
municipiul Arad, depășește 
cadrul legal. 
În plus, autoritățile locale 
potrivit legii au obligația să 
finanțeze infrastructuira de 
colectare a deșeurilor (art.2, 
alin. 1 Legea 101/2006). 

6.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului  
Capitol 74 / 01 / 01 

Alocarea sumei de 500.000 mii 
lei pentru ,,Programul Național 
de Îmbunătățire a Calității 
Aerului – Amenajări de parcuri 
în zonele urbane poluate". 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

România se află într-o situație 
de infringement pe motivul 
calității aerului, trei orașe 
fiind nominalizate în acest 
sens – București, Brașov, Iași. 
Pentru a preveni aplicarea 
unor sancțiuni de până la 
343.000 lei / an, propunem 

Se respinge amendamentul pe 
motiv că aspectele semnalate 
nu intră în sfera de 
competență a Ministerului 
Mediului, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
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Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

înființarea unui program 
national de îmbunătățire a 
calității aerului prin 
amenajarea de parcuri în 
zonele urbane poluate. Acest 
program va fi o metodă de 
co-finanțare de la Bugetul de 
Stat, în proporție de minim 
50%, pentru proiecte ce 
vizează amenajări de parcuri 
noi în zonele cele mai poluate 
ale orașelor cu probleme de 
calitate a aerului. Programul 
va fi coordonat de către 
Ministerul Mediului.  
 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice (anexa nr. 3/15) la 
capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma 
de 500.000 mii lei. 

Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Construcția și amenajarea de 
parcuri nu intră în sfera șe 
competență a Ministerului 
Mediului, aceste lucrări fiind 
effectuate și bugetate de 
UAT-uri  și MDRAP pe 
fonduri europene. MM nu a 
finanțat niciodată construcția 
de parcuri și amenajă ri de 
teritoriu. 

7.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului  
Capitol 74 / 01 / 01 

Alocarea sumei de 900.000 mii 
lei pentru “Fondul de urgență 
pentru închiderea depozitelor 
de gunoi neconforme” 
 

România se află într-o situație 
de infringement pe motivul 
gropilor de gunoi 
neconforme, rămase 
neînchise. Multe dintre 

Se respinge acest 
amendament deoarece prin 
bugetul AFM care se aprobă 
prin HG după aprobarea Legii 
bugetului de stat pe 2019 a 
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Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

acestea au un regim juridic 
neclar, altele depind de 
alocarea de la bugetele locale 
de sume considerabile, sume 
ce ar putea fi decontate prin 
fonduri nerambursabile, cu 
implicarea Ministerului 
Mediului. Este nevoie de un 
fond special pentru închiderea 
acestor depozite, altminteri 
România riscă sancțiuni de 
până la 343 milioane de lei pe 
an.  
 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice (anexa nr. 3/15) la 
capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma 
de 900.000 mii lei. 

fost prevăzută suma de 100 
mil lei pentru închiderea 
depozitelor de deșeuri 
municipale, iar pentru cele  
industriale s-a modificat 
POIM-ul și s -au alocat 100 
mil euro. 

8.  Anexa 3/23 
 Ministerul Mediului,  
cap. 7408 

Suplimentarea bugetului 
propus pentru anul 2019 cu 
suma de 16,642 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii – 
echipamente pentru protecţia 
mediului pe cele două maluri 
ale Dunării, oraş Moldova 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă la dispoziţia prim-
ministrului. 
 

Se respinge amendamentul pe 
motiv că aspectele semnalate 
nu intră în sfera de 
competență a Ministerului 
Mediului, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
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Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Nouă,  judeţul Caraş-Severin. 
Autor: Ion-Marcel Vela, 
senator PNL, Grupurile 
parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările și 
completările ulterioare și 
ținând cont de prevederile 
art.13 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
administrației publice 
centrale și pentru modificarea 
și completarea unor acte 
normative, prin care se 
înființează Ministerul Apelor 
și Pădurilor. 

9.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului 

Alocarea în bugetul propus 
pentru anul 2019 a sumei de 
1.500  mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii – 
Introducere gaz metan comuna 
Ocna de Fier, judeţul Caraş-
Severin. 
Autor: Ion-Marcel Vela, 
senator PNL, Grupurile 
parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă la dispoziţia prim-
ministrului. 
 

Se respinge amendamentul pe 
motiv că aspectele semnalate 
nu intră în sfera de 
competență a Ministerului 
Mediului, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

10.  Ministerul Mediului, Anexa 
3/23. 

Retea de canalizare menajeră 
şi staţii de epurare în com. 

Îmbunătăţirea condiţilor de 
trai şi atragerea tinerilor in 

Se respinge amendamentul pe 
motiv că aspectele semnalate 
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Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Saschiz, jud. Mureş. Suma 
necesară este de  9.859.562,99 
lei. 

Ioan Chirtes, senator PNL,  
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

localitate. nu intră în sfera de 
competență a Ministerului 
Mediului, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările și 
completările ulterioare. 

11.  Anexa3/23 Ministerul 
Mediului 

Suplimentarea bugetului 
propus pentru Agentia 
Naţionala pentru Arii Protejate 
pentru anul 2019 cu suma de 
30.903. 
 
Senator PNL  
George Catalin Stângă 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Numarul de personal ANANP 
a fost crescut in mod 
proportional cu nevoia de 
gestionare a ariilor la nivel 
teritorial, la un numar de 490 
persoane, data fiind 
complexitatea activităţii 
ANANP. 
 
 
Sursa de finanţare: MFP 
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