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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic, Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, transmis cu 
adresa nr. P.L.x. 541/2021 din 2 noiembrie 2021. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.778/29.09.2021, avizează favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în data de 
25.10.2021. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii de motive, asigurarea 
cadrului legal pentru înfiinţarea, prin hotărâre a Guvernului, a unor posturi de funcţie publică în 
cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, având în vedere faptul că atribuţiile acesteia 
implică exercitarea prerogativelor de putere publică şi, totodată, reorganizarea instituţională a 
Administraţiei Fondului pentru Mediu şi eficientizarea relaţiilor funcţionale din cadrul acestuia
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința a comisiei din 23 noiembrie 2021. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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