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Stimate domnule Prim-Ministru Dacian Cioloș, 

Stimată doamnă Ministru Cristiana Pașca-Palmer, 

Stimată doamnă Ministru Anca Dragu, 

 

Ne exprimăm prin prezenta îngrijorarea cu privire la proiectul de buget pentru 2016, în cadrul căruia 

alocarea pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este cu 64,42% mai mică decât pentru anul 

2015. 

Considerăm că această diminuare drastică a bugetului nu răspunde urgenței problematicilor de 

mediu din România și pune în pericol posibilitatea MMAP de a realiza obiectivele aferente unor 

prioritități asumate de minister precum îmbunătățirea infrastructurii de mediu, conservarea 

biodiversității, reducerea poluării și asigurarea unui management durabil al pădurilor.  

Aproximativ 88% din diminuarea bugetară propusă față de 2015 este reprezentată de bugetul pentru 

proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care înțelegem că a fost mutat în gestiunea 

Ministerului Fondurilor Europene. Având însă în vedere că bugetul Ministerului Fondurilor Europene 

a scăzut de asemenea în 2016, cu 27,75% față de 2015, vă rugăm să verificați situația bugetării 

pentru Programul Operațional Mediu. 

În plus, am remarcat următoarele diminuări bugetare îngrijorătoare:  

- Scăderea bugetului Departamentului Păduri (capitolul 8301). Vă atragem cu precădere 

atenția asupra bugetului pentru consultanță și expertiză (capitolul 8301, articolul 12), de 10 

mii lei, în condițiile în care capacitatea MMAP este limitată iar numărul de acte subsecvente 

Codului Silvic, de exemplu, vor necesita contractarea unor documentații, studii și evaluări.  

- Scăderea capitolului bugetar pentru Protecția Mediului (capitolul 7401), implicit a liniilor 

pentru întărirea capacității instituționale a MMAP și de consultanță și expertiză. Aceste 

scăderi nu par a răspunde priorităților strategice exprimate de MMAP pentru 2016 legate de 

asigurarea unui managementului durabil și transparent al resurselor naturale.  

Prin urmare, vă rugăm să dispuneți o verificare a liniilor bugetare indicate. Am aprecia un răspuns din 

partea dumneavoastră cu privire la cum considerați că propunerea de buget prezentă răspunde 

exigențelor de mediu actuale și implicit priorităților identificate de MMAP.  

Cu stimă, 

Marina Barbălată 

Director executiv, Greenpeace România 
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