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AVIZ 

 
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 juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, trimisă cu adresa nr. Pl x 631 din 16 decembrie 2013 
şi înregistrată cu nr. 4c-11/1541  din 17 decembrie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 18 
februarie 2014. 

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. 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 le ulei uzat.  

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 528  din 
11 iunie 2013, precum şi punctul de vedere al Guvernului României. 

Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că recent Guvernul României 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 României, Partea I, 
nr. 553 din 30 august 2013, care amendează inclusiv art. 9 alin. (1) lit. s) 
într-un mod similar cu modificarea propusă de iniţiatori, iniţiativa legislativă 
rămânând fără obiect.  



În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu unanimitate  de voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative 
legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă  face parte din categoria legilor ordinare.  
 
 
               VICEPREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
 
               Ciprian Nicolae NICA              Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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