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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu, trimisă Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa 
nr.336 din 25 august 2003.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE,    PREŞEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN    prof.dr. FLORIN GEORGESCU 
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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.73/2000 

privind Fondul pentru mediu 
 
 

  1. Cu adresa nr.336 din 25 august 2003, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci au fost sesizate în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru 
mediu. 
  La întocmirea raportului comun s-a avut în vedere: 

- avizul Consiliului Legislativ nr.1016 din 4.07.2003 
  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond, în procedură 
obişnuită, în şedinţa din 22 octombrie 2003. 
  Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 
clarificarea unor neconcordanţe legislative, precum şi aceea a completării unor 
insuficienţe ale reglementărilor în vigoare pentru a asigura punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu.  
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci propun Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru următoarele motive: 
  - prevederile acestei propuneri legislative sunt similare cu cele din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu care a fost dezbătută şi votată 
favorabil în şedinţa Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic din 22 octombrie 2003.  



 

 

  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  3. La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 
26 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi 24 de deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci. 
  Raportul comun a fost adoptat cu 46 voturi pentru şi 2 abţineri.  
 
 

PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
 
                    

IOAN OLTEAN   prof.dr.FLORIN GEORGESCU 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 

 
 
 KOVACS CSABA TIBERIU  dr.DANIEL IONESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
EXPERT: IULIA TOADER       EXPERŢI: ONETE ALEXANDRU 
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