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București,  14.03.2018 
 

    
 
 
   Către,  
 
    BIROUL PERMANENT AL 

    CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,  trimis Comisiei pentru mediu 

și echilibru ecologic, spre dezbatere pe fond, cu adresa nr. PL-x nr. 505 din 7 

noiembrie 2016. 

 
  
 

PREŞEDINTE, 

ION CUPĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

                                                                                                            
București,  14.03.2018 

 Nr.4c-27/655 
   
 

 
R A P O R T     

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 39/2016 pentru pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

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

 În conformitate cu prevederile art.95 și art. 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, în procedură de 
urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2016 pentru pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, transmis 

cu adresa nr. PL-x nr. 505 din 7 noiembrie 2016 şi înregistrat la Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-27/655 din 8 noiembrie 2016. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ (nr.627/29.06.2016), avizul favorabil al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr.4c-6/502/21.02.2017), avizul 
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PL-x nr. 505/2016) și 

avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci ( nr.4c-2/806).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005, în vederea asigurării îndeplinirii 

atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce priveşte activitatea de 

administrare a creanţelor fiscale, respectiv evidenţa, stabilirea, controlul şi colectarea 

veniturilor la Fondul pentru mediu. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

pentru aprobarea ordonanței de urgență ca urmare a depășirii termenului de 

adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constitutia României, republicată. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din data de 13 
martie 2018.  La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 15 
deputați, membri ai comisiei.  

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, domnul Cornel Brezuică, președintele Administraţia Fondului 

Pentru Mediu și domnul Cosmin Teodoru, director  în cadrul Ministerului Mediului. 

În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de 

Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru pentru 

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

Fondul pentru mediu. 

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

categoria legilor ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată 

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

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

 
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
    Ion Cupă                                           Farago Petru 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115

