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Nr. 4c-27/11 

 
 

                             Către 
BIROUL PERMANENT AL 
 CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

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

pentru mediu, trimisă comisiei spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, 

cu adresa nr.Plx.631 din 16 decembrie 2013 şi înregistrată în 11 februarie 

2014. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
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Bucureşti, 19.02.2014 

Nr. 4c-27/11 
 

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 mediu 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.631 din 16 decembrie 

2013 şi înregistrată în 11 februarie 2014. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.525/11.06.2013); 

 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1716/24.09.2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 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.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, operatorii 

economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse să achite o taxa 

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. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013, în calitate de primă Cameră sesizată. 
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 

legislative întrucât Guvernul a adoptat Ordonanţa Guvernului nr.31/2013 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr.553 din 30 august 2013, care amendează inclusiv art.9 

alin.(1) lit.s), intr-un mod similar cu modificarea propusă de iniţiatori. Prin 

urmare, considerăm că propunerea legislativă a rămas fără obiect. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 18 

februarie 2014. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 

membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Adrian Giarâp – 

preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

Raportul de respingere al comisiei 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, 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
 

THUMA HUBERT PETRU ŞTEFAN 

    
             

  
 


