PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Comisia pentru mediu
şi echilibru ecologic

Comisia pentru mediu

Nr. 4c-27/396/11 decembrie 2015

Nr. LXXII/138/11 decembrie 2015

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016
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 876 din 9 decembrie 2015 şi L661 din 10 decembrie 2015, pentru
dezbatere şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016.
Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor reunite, au examinat proiectul de lege mai
sus menţionat în şedinţa din 11 decembrie 2015.
La şedinţa comisiilor a participat în calitate de ordonator principal de credite,
domnul Iulian Jugan, Secretar de Stat în cadul Ministerului Mediului, Apelor si
Pădurilor, care a prezentat concluziile şi propunerile asupra bugetului propriu.
În urma finalizării dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât, cu majoritate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016, cu un
amendament respins prevăzut în anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor
ordinare.
PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

PREŞEDINTE,
IONUŢ- ELIE ZISU
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ANEXA
AMENDAMENT
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015
Nr. crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

1.

Anexa 3/23/02/5001/51/02/14
Ministerul Mediului, Apelor i
Pădurilor
Programe multianuale de mediu i
gospodărire a apelor

Se alocă suma de 7.200,5 mii lei
pentru realizarea obiectivului de
investiţie “Regularizare râu Sărata
în zona localităţii Sărata Monteoru,
comuna Merei, judeţul Buzău”.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt.
comisii)

Pe râul Sărata, în zona
localităţii Sărata Monteoru,
pe sectorul aval de podul de
pe D.J. 203G albia este
amenajată cu apărări de
maluri din ziduri de sprijin şi
Autori:
praguri de fund din zidărie de
Doina-Anca Tudor, senator PNL
piatră, care în prezent sunt
Cezar – Florin Preda, deputat PNL deteriorate în proporţie de
Erland Cocei, deputat PNL
90%.
Grupurile Parlamentare PNL din Lucrările
sunt
necesare
Senat i Camera Deputaţilor
deoarece lucrările existente
sunt deteriorate, talvegul
râului a coborât cu cca.
1,0÷2,0 m şi sunt în pericol
de a fi distruse.
Oportunitatea executării în
termen scurt a lucrărilor
propuse de amenajare a râului
Sărata
este
dată
de
posibilitatea distrugerii D.J.
203G care străbate centrul
staţiunii balneare, şi a
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construcţiilor existente pe
maluri (gospodării, pensiuni,
hoteluri, etc.).
Sursa de finan are: Din
bugetul
Ministerului
Finan elor Publice – Actiuni
generale
–
Anexa
3/65/5101/55 – Titlul VII –
Alte transferuri.
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