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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind 

exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului 

funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 – Codul silvic, pentru terenurile 

necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă 

aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce 

au ca obiect principal de activitate producerea apei grele, transmis cu adresa 

nr.P.L.x. 570 din 31 octombrie 2011. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

     

 
              PREŞEDINTE,                                                  PREŞEDINTE, 
 

     Iulian IANCU                                              Adrian RĂDULESCU                         
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte 
obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 
– Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării 

depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de 
către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate 

producerea apei grele 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute 
de Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 – Codul silvic, pentru 
terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi 
cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii 
autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele, trimis cu 
adresa nr.P.L.x 570 din 31 octombrie 2011, înregistrat cu nr.23/342 din 01 
noiembrie 2011, respectiv nr.24/592 din 01 noiembrie 2011. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.683/21.06.2011, avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege, în  condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată în şedinţa  din 26 octombrie 2011. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu avizele nr.462/09.11.2011, 
respectiv nr.26/449/10.11.2011, avizează favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei excepţii 
de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar 
nr.18/1991 şi Codului silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi 



supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare 
desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de 
activitate producerea apei grele. Exceptarea prevăzută în această ordonanţă de 
urgenţă priveşte terenuri proprietate publică a statului, destinate realizării unor 
lucrări (investiţii de interes naţional, declarate de utilitate publică), altfel aceste taxe 
ar trebui suportate de la bugetul de stat. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 24 septembrie 2012, iar membrii Comisiei 
pentru industrii şi servicii în şedinţa din 28 martie 2012. 

La lucrări au fost prezenţi din partea Comisiei pentru industrii şi 
servicii din totalul de 30 de deputaţi membri ai comisiei, au participat 16 deputaţi, 3 
deputaţi fiind în protest parlamentar iar 11 absenţi, iar din partea Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 24 deputaţi din 
totalul de 25 deputaţi. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din partea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: domnul Gheorghe Albu – secretar de stat şi a 
Ministerului Mediului şi Pădurilor: domnul Dănuţ Iacob – director. 

În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
                      PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE, 
                      Iulian IANCU      Adrian Rădulescu 
 
   SECRETAR,                                            SECRETAR,      
  Radu Bogdan  TÎMPĂU                                Vasile MOCANU                     
 
 
 
                                                                                
 
 
Consilier parlamentar                                                                                Consilier parlamentar 
Silvia Vlăsceanu                                                                                                Gabriela Ciurea 
                                                                                                                                                Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                Florentin Oancea 
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