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Către,
Comisia pentru buget, finanţe, piaţa de capital şi activitate bancară a Senatului
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Senatului
şi Camerei Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului
şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei
Deputaţilor au fost sesizate spre dezbatere şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe
anul 2016, transmis cu adresa nr. L661/2015, respectiv adresa nr.PL.x. 876 din 10 decembrie
2015.
Proiectul de buget al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (Anexa nr.3/23),
precum şi amendamentele depuse, au fost dezbătute în şedinţa comună care a avut loc în ziua de
11.12.2015.
La dezbateri a participat doamna Cristiana Paşca Palmer, Ministrul Mediului, Apelor şi
Pădurilor.
În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentului depus, membrii
Comisiilor au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de lege, cu un
amendament.
Amendamentul admis este cuprins în Anexa la aviz.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Gheorghe SAGHIAN

Dr. ec. Nini SĂPUNARU
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ANEXĂ
AMENDAMENT ADMIS
asupra proiectului Legii bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe anul 2016 – Anexa 3/23
- mii lei Nr.
crt.
0
1.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
1
2
Suplimentarea
cu
suma
de
Cap.65
Credite Rambursabile BDCE
150.000.mii lei (125.000 mii lei
lucrări de gospodărire a apleor şi
25.000 mii lei pentru lucrări de
corectare torenţi şi reabilitare
drumuri forestiere)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

3
Sunt două investiţii mari, respectiv:
Runcu, începută în anul 1985 care
poate fi finalizată în anul 2017 dacă se
alocă această sumă. Pentru finalizarea
lucrării suma necesară este de 188.000
mii lei. Şi a doua investiţie Vârful
Câmpului începută în anul 2007.
Comisiile pentru agricultură din Pentru finalizare este necesară suma
de 54.900 mii lei.
Senat şi Camera Deputaţilor

Motivaţia respingerii
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