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                                Către, 

BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind instituirea Programului 

naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, 

trimis comisiei spre în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport, 

cu adresa nr. Plx.198/2012 din 18 iunie 2013 şi înregistrat cu nr.4c-27/40 din 

11 martie. 2014.  

   

    
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
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R A P O R T   S U P L I M E N T A R  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a 

calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi 

 

 În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din data de 18 iunie 2013 s-a hotărât, în 

temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, retrimiterea 

proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 

privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului 

prin realizarea de spaţii verzi în localităţi (Plx.198/2012/2013) la Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic în vederea reexaminării şi depunerii unui nou 

raport.  

 Pentru acest proiect de Lege s-au întocmit anterior, de către Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, două rapoarte prin 

care s-a propus respingerea acestuia (nr.26/140/6.03.2013,respectiv 

nr.26/170/14.05.2013). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 343/2007, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii, astfel 

cum rezultă din cuprinsul Expunerii de motive, a Programului naţional de îmbunătăţire 

a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu Programul naţional de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi din mediul 

urban, ca măsură a reducerii poluării aerului şi, prin urmare, a evitării declanşării 
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procedurii de infrigement împotriva statului român, de către Comisia Europeană, cu 

privire la depăşirea valorilor limită pentru mai multe substanţe poluante, prin 

amenajarea de spaţii verzi în aceste localităţi, unde poluarea atinge cote maxime. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege la 

data de 21 mai 2012, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 75 

alin. (2) teza a III –a din Constituţia României, republicată. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia a examinat proiectul de Lege în şedinţa din 29 iunie 2015. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 11 deputaţi, din totalul de 21 membri ai 

acesteia. 

La întocmirea prezentului raport suplimentar, Comisia a avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1419/29.12.2011), avizul negativ al  Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/159/19.06.2012), precum şi avizul favorabil al  

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr. PLx 198 din 14 iunie 2012). 

La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

Adrian Gearâp - Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii 

mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, întrucât acesta a rămas fără obiect 

de reglementare în urma ultimelor modificări aduse Ordonanţei de urgenţă nr.196 din 

22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu. 

Conform 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, proiectul de lege examinat face parte din categoria 

legilor ordinare. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 

75, alineatele (1) şi (3) din Constituţia României. 

 
      PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

    CARMEN ILEANA MOLDOVAN                     VASILE DANIEL SUCIU  
      
 
Consilier parlamentar, 
Andreea Negulescu 


