
 

 

București,  24.10.2018 

 

   Către,  

    BIROUL PERMANENT AL 

    CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative 

pentru 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.529 din 10 

octombrie 2018.  

 

 

PREŞEDINTE, 

ION CUPĂ 
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București,  24.10.2018 

         Nr.4c-8/629 

 

R A P O R T     

asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

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

echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe fond cu propunerea 
legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, transmis cu adresa nr. PL-x nr.529 
din 10 octombrie 2018 şi înregistrat la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu 

nr.4c-8/629 din 11 octombrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din data de 8 octombrie 2018. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.9 alin. 

(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, cu o nouă literă, lit. d¹), 

în sensul introducerii unei taxe pentru operatorii economici utilizatori de instalaţii de 

incinerare si coincinerare a deşeurilor. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil 
al Consiliului Legislativ (nr.448/09.05.2018), avizul negativ al Comisiei pentru 

industrii şi servicii (4c-3/460/2018) şi punctul de vedere negativ al Guvernului 

(nr.1437/23.07.2018). 

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

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

echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă sus-menţionată în şedinţa din 
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data de 23 octombrie 2018.  La lucrările comisiei și -au înregistrat prezența un 

număr de 12 deputați, membri ai comisiei.  
La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu 

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

și completările ulterioare, domnul Cornel Brezuică, preşedintele Administraţiei  

Fondului pentru Mediu. 

În urma examinării propunerii legislative, a punctelor de vedere transmise de 

Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 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
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