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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 

pentru Mediu, trimisă spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu adresa 

nr. Plx.484 din 27 iunie 2011.  

   

    
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                             VASILE GHERASIM 
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R  A  P  O  R  T   
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în 

procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, trimisă cu 

adresa nr. Plx.484 din 27 iunie 2011. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.325/21.03.2011); 

• avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

(nr.27/367/26.09.2011); 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(Plx.484/2011);  

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1031/03.05.2011). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.9 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 

Mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, alin.(3), potrivit căruia o 

cotă de 50% din veniturile încasate lunar la Fondul pentru Mediu se va transfera, 

luna următoare celei în care s-a încasat, consiliilor judeţene ale judeţelor în care 

aceste sume au fost colectate. Totodată, se preconizează ca pentru sumele 
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transferate de la Fondul pentru Mediu, consiliile judeţene să îndeplinească 

atribuţiile Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a structurilor de 

decizie ale acesteia, respectiv Comitetul de avizare şi Comitetul director, 

prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 iunie 

2011.   

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 

legislative, întrucât aceasta nu răspunde în mod real necesităţii efectuării 

investiţiilor de mediu, aceasta realizându-se la acest moment în mod organizat şi 

coerent, la nivelul unei singure instituţii deja consacrate şi cu expertiză în 

domeniu. Transferarea la nivel local a 50% din veniturile Fondului pentru Mediu 

nu va asigura nici creşterea numărului de finanţări, nici o mai bună popularizare 

a acestui instrument financiar şi, cu siguranţă, nu va garanta utilizarea integrală 

a tuturor sumelor.  

 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.  

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 9 noiembrie 2011 a 

participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Gheorghe Popescu – preşedintele 

Administraţiei Fondului pentru Mediu.   

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 28 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei de respingere a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75, din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

 
PREŞEDINTE, 

 
SECRETAR, 

               VASILE GHERASIM GHEORGHE CIOCAN 
 

 
                                                                       
Întocmit: 
Consilier Iulia Toader  
Expert Nicoleta Toma   
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