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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, cu modificările ulterioare, 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 484 din 27 iunie 2011 şi înregistrată cu nr. 31/737  din 29 iunie  2011. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a respins propunerea legislativă, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 22 iunie 2011. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 4 iulie 
2011. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 
9 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, alin. (3), potrivit 
căruia o cotă de 50% din veniturile încasate lunar la Fondul de mediu se va 
transfera, luna următoare celei în care s-a încasat, consiliilor judeţene ale 
judeţelor în care aceste sume au fost colectate. Totodată, se preconizează ca 
pentru sumele transferate de la Fondul pentru mediu, consiliile judeţene să 
îndeplinească atribuţiile Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a 
structurilor de decizie ale acesteia, respectiv Comitetul de avizare şi 
Comitetul director, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.    
196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 325 din 
21 martie 2011, precum şi punctul de vedere al Guvernului transmis cu 
adresa nr. 1031 din 3 mai 2011, care nu susţine adoptarea propunerii 
legislative. 

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

Transferarea unui procent din sumele încasate de Administraţia 
Fondului pentru Mediu contravine prevederilor art. 122 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată, care statuează următoarele: Consiliul 
judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea 
activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor 
publice de interes judeţean. Propunerea legislativă contravine principiilor în 
execuţia bugetară enunţate la art. 47 alin. (4) teza I din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
cărora creditele bugetare aprobate pentru un coordonator principal de credite 
nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de 
credite. Iniţiativa legislativă contravine şi prevederilor Legii-cadru a 
descentralizării nr. 195/2006 care detaliază principiile, regulile şi cadrul 
instituţional care reglementează procesul de descentralizare administrativă şi 
financiară.  

De asemenea, propunerea legislativă nu respectă prevederile Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, în sensul că, prin dispoziţiile sale, 
iniţiativa legislativă nu precizează mijloacele financiare necesare pentru 
acoperirea minusului de venituri. În afara celor expuse mai sus precizăm că 
iniţiativa legislativă nu respecta normele de tehnică legislativă reglementate 
de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, întrucât nu corelează prevederile iniţiativei 
legislative cu dispoziţiile actului normativ de bază. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea 
legislativă  face parte din categoria legilor ordinare.  
 

 
PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

 
            Daniel BUDA                  Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
Consilier, Paul Şerban 
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