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AVIZ 

 
asupra propunerii legislative pentru completarea art. 10 din Ordonanţa 

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 
completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, trimisă cu adresa nr. Pl x 589 din 16 
decembrie 2013 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1519  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, ca primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 10 decembrie 2013.  

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 1870 din 11 
octombrie 2013, prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 12 
februarie 2014. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 
10 din 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, în sensul ca sumele prevăzute la 
art. 9 alin. (1) lit. f) din respectivul act normativ să nu se plătească în cazul 
în care reciclatorii utilizează, ca materii prime secundare, deşeurile lemnoase 
rezultate din exploatarea masei lemnoase pe picior. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al 
Consiliului Legislativ nr. 588  din 19 iunie 2013, precum şi punctul de 
vedere al Guvernului României. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că nu pot fi exceptaţi de la plata 
contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) reciclatorii care exploatează 
masa lemnoasă în cazul în care aceştia adună/curăţă deşeurile lemnoase 
rezultate în urma activităţii de exploatare deoarece contribuţia se datorează 



pentru utilizarea resurselor naturale şi cei care exploatează masa lemnoasă 
au obligaţia de a aduna resturile rămase în urma exploatării, obligaţie 
prevăzută în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de 
colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos. De asemenea, s-a 
constatat că obligaţia de plată a sumelor prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. f) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 revine administratorilor sau 
proprietarilor pădurilor, nu reciclatorilor deşeurilor lemnoase, ca procent din 
vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase şi din prelucrarea 
acestora, pentru a se crea ipoteza apariţiei deşeurilor lemnoase.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu majoritate de voturi, (un vot împotrivă), 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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