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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

 
 
Bucureşti,     
Nr. 22/204/2010/20.09.2011 

 Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic 
 

Bucureşti, 
Nr.26/1113/2010720.09.2011 

 
 
   Către,  
 

BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru sprijinirea agenţilor economici şi autorităţilor locale în vederea realizării 

obligaţiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010,  trimis Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa 

nr.Pl.x 193 din  19 aprilie 2010. 

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Ion CĂLIN 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci 

 
 
Bucureşti,     
Nr. 22/204/2010/20.09.2011 

 Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic 
 

Bucureşti, 
Nr.26/1113/2010/20.09.2011 

 
 
 

RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative pentru sprijinirea agenţilor economici 
 şi autorităţilor locale în vederea realizării obligaţiilor de mediu  

scadente în perioada 2009-2010 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic au fost sesizate , spre dezbatere, în fond, în procedură 

obişnuită, cu propunerea legislativă pentru sprijinirea agenţilor economici şi 

autorităţilor locale în vederea realizării obligaţiilor de mediu scadente în perioada 

2009-2010, trimisă cu adresa nr. Plx.193 din 19 aprilie 2010. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat Camera 

Deputaţilor este Camera decizională. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 13 aprilie 

2010. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1288 din 9.11.2009 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Pl.x 

193 din 27.04.2011. 
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Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  adoptarea 

unor măsuri financiare în domeniul protejării mediului pentru perioada 2009-

2010, pentru sprijinirea autorităţilor publice locale din zona urbană şi a 

operatorilor economici care deţin pe suprafaţa unităţilor administrativ-teritoriale 

depozite neconforme clasa „b” şi, respectiv, care desfăşoară activităţi neconforme 

cu protecţia mediului. De asemenea, autorităţile publice locale urbane care au 

obligaţii rezultate din prevederile Directivei Consiliului nr. 99/31/CE privind 

depozitarea deşeurilor, ar trebui să beneficieze de sprijin financiar în cuantum de 

100.000 lei pentru realizarea studiului de fezabilitate şi 200.000 lei pentru 

realizarea proiectelor tehnice, sume transferate din bugetul Fondului pentru 

mediu în bugetul autorităţilor publice locale urbane beneficiare. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au examinat propunerea legislativă în 

şedinţe separate. Astfel, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat 

propunerea legislativă în şedinţa din 11.05.2010, iar Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic în şedinţa din 

19.09.2011. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  au fost prezenţi 30 

deputaţi din totalul de 35 membri ai comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost 

prezenţi 30 deputaţi din totalul de 30 membri ai comisiei. 

In urma dezbaterii propunerii legislative,  membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative, deoarece gestionarea şi constituirea 

fondului pentru mediu este deja reglementată prin 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, iar 

la articolului 13, alineatul (2), litera e), este prevăzută  în categoria proiectelor 

eligibile pentru finanţare şi „gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor 

periculoase, şi închiderea depozitelor de deşeuri”. Potrivit reglementărilor în 

domeniu, Administraţia Fondului pentru mediu nu acordă plăţi în avans, 
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beneficiarul susţinând execuţia proiectului din surse proprii, până la momentul 

decontării pe baza documentelor justificative. 

Trebuie, de asemenea, subliniat că nu sunt respectate prevederile art. 

138 alin. (5) din Constituţia României, republicată şi nici ale art. 15 alin. (1) din 

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, referitoare 

la stabilirea sursei  de finanţare atunci când se propun creşteri de cheltuieli. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Ion CĂLIN 

 
 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 

 
 

SECRETAR, 
 

Gheorghe CIOCAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Roşu Gica 
 

  

Întocmit, 
Consilier parlamentar  
Ene Giorgiana 

  
Consilier parlamentar 
Monica Dima  
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