
 
 
 

 
 
 
 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 18, 19 şi 20 februarie 2014 
 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  18, 
19 şi 20 februarie 2014. 

 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 18, 19 şi 20 
februarie a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi. 
Doamna ministru Rovana Plumb (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 
 
La şedinţa din data de 18 februarie a.c. a participat ca invitat domnul Adrian Gearâp, 
preşedinte - Administraţia Fondului pentru Mediu. 
 
Lucrările şedinţei din 18 februarie a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen 
Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. Pl-x nr. 546/2013 - Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare; 
2. Pl-x nr. 584/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al 
art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu; 
3. Pl-x nr. 589/2013 - Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
4. Pl-x nr. 631/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
instituirea taxei de poluare (Pl-x nr.546/2013), ce are ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului legal privind instituirea, colectarea şi utilizarea unei noi taxe de 
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poluare pentru autovehicule, şi abrogarea expresă a reglementărilor legale în vigoare 
privitoare la timbrul de mediu, având ca principii de bază, eliminarea inechităţilor 
generate de aplicarea timbrului de mediu, eliminarea discriminării între cei care au 
înmatriculat vehiculele înainte de anul 2007 şi cei care le-au înmatriculat după acest 
an, precum şi asigurarea egalităţii de tratament pentru deţinătorii de autovehicule, 
prin aplicarea unei contribuţii proporţionale cu consumul de carburant.         
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a avizat negativ, Comisa pentru industrii şi servicii a avizat negativ, 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x nr. 584/2013), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea art.9 alin.(1) lit.q) 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, în sensul ca ecotaxa, în 
valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner 
integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse regenerabile, să se 
achite şi pentru pet-uri şi spray-urile fabricate din aceleaşi materiale de către 
operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje, în vederea 
descurajării abandonării acestora în mediu, precum şi a încurajării colectării şi, 
respectiv, a reciclării acestora.  
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,  
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a avizat negativ, Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi 
(1 abţinere). 
 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu (Pl-x nr. 589/2013), ce are ca obiect de reglementare 
completarea art.10 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, în sensul ca sumele prevăzute la art.9 
alin.(1) lit.f) din respectivul act normativ să nu se plătească în cazul în care 
reciclatorii utilizează, ca materii prime secundare, deşeurile lemnoase rezultate din 
exploatarea masei lemnoase pe picior. 
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S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,  
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a avizat negativ, Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi (2 abţineri). 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu (Pl-x nr. 631/2013), ce are ca obiect modificarea Ordonanţei 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, în 
sensul ca, pentru uleiurile ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr.237/2007 privind 
gestionarea uleiurilor uzate, operatorii economici care introduc pe piaţa naţională 
astfel de produse să achite o taxă de 0,3 lei/l de ulei uzat. 
Totodată se preconizează abrogarea anexei nr.4 la actul normativ de bază, care 
cuprinde etapizarea obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate ale 
operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse.  
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,  
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul 
nu susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
 
În zilele de 19 şi 20 februarie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie. 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN VASILE DANIEL SUCIU 

 

 

                                             
 
 


