
  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,        10 octombrie 2001
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU        Nr.26/300

ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.93/2001 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, trimis comisiei noastre
pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.383 din 27 august 2001.

La întocmirea raportului comisiei s-a avut în vedere şi avizele primite de
la:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.383 din 28 august
2001;

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.591 din 6.09.2001.
-  Consiliului Legislativ cu nr.448 din 18 mai 2001.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte
din categoria legilor organice.

PRESEDINTE,

IOAN OLTEAN

           



COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,  12.09.2001
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU  Nr.26/300

ECOLOGIC

RAPORT

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului  nr.93/2001 pentru modificarea şi completarea

Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.93/2001 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, care prin obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria legilor organice, în
şedinţele din 5, 12 septembrie şi 3 octombrie 2001, comisia a hotărât ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus  spre dezbatere şi adoptare
Plenului Camerei Deputaţilor în forma prezentată de Guvern cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus
Text adoptat de Comisie

Motivare

1. 3. Articolul 3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
������������������..

(2) Administraţia Fondului are, în
principal, următoarele atribuţii:
������������������..

c) asigură selectarea proiectelor
prioritare din cadrul proiectelor înaintate;
������������������...

e) asigură punerea în aplicare a deciziilor
pe care le adoptă Comitetul de avizare.

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
������������������..

(2) Administraţia Fondului are, în principal,
următoarele atribuţii:
������������������..

c) selectează proiectele prioritare din cadrul
proiectelor înaintate;
������������������...

e) pune în aplicare deciziile pe care le adoptă
Comitetul de avizare.

Pentru o precizare mai
clară a atribuţiilor.

Pentru o precizare mai
clară a atribuţiilor.



1

2. 4. Art.4 se modifică şi va avea următorul
curpins:

�Art.4 � (1) Comitetul de avizare are
următoarea competenţă:

a) câte un reprezentant, la nivel de
director general sau director, împuternicit prin
ordin al ministrului de resort, din cadrul
Ministerului Apelor, şi Protecţiei Mediului,
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului
Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Industriei şi
Resurselor, Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi
Secretariatul General al Guvernului;

c) un reprezentant al organizaţiilor
neguvernamentale de mediu, desemnat prin vot
de către acestea.�

4. Art.4 se modifică şi va avea următorul curpins:
�Art.4 � (1) Comitetul de avizare are următoarea

competenţă:
a) câte un reprezentant, la nivel de director

general sau director, împuternicit prin ordin al
ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor, şi
Protecţiei Mediului, Ministerului Finanţelor Publice,
Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului
Industriei şi Resurselor, Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului Administraţiei
Publice şi preşedinţii în exerciţiu ai Consiliilor de
Dezvoltare Regională;

La art.4 alin.(1) litera c) se abrogă.

Ministerul
Administraţiei Publice
coordonează întreaga
activitate privind
administraţia locală;
preşedinţii în exerciţiu
reprezintă cele 8 zone ale
ţării care întocmesc şi
urmăresc punerea în aplicare
a proiectelor elaborate în
acest domeniu.

Neexistând o asociaţie a
ONG-urilor la nivel naţional.

3. Art. 9 va avea următorul cuprins:
�Art.9 � Veniturile Fondului pentru

mediu se constituie din:
a) o cotă de 20% din valoarea încasată

pentru exportul de fier vechi;�

Art. 9 va avea următorul cuprins:
�Art.9 (1) � Veniturile Fondului pentru mediu se

constituie din:
a) o cotă de 3% din veniturile încasate de

către agenţii economici colectori sau valorificatori de
deşeuri feroase şi neferoase;�

Articolul 9 necesită
mai multe alineate care
trebuie numerotate pentru a
satisface cerinţele normelor
de tehnică legislativă.

Faţă de textul iniţial a
fost mărită sfera persoanelor
care plătesc cota respectivă,
motiv pentru care s-a impus
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diminuarea acesteia la 3%.
Această cotă se poate

încasa numai de la agenţii
economici, fiind imposibil de
urmărit încasarea acesteia de
la persoanele fizice, mai ales
că în cazul acestora nu este
stabilită modalitatea de
încasare şi cine anume o
încasează.

b) o cotă de 30% din valoarea încasată
pentru exportul de deşeuri de metale neferoase;

b) sumele încasate pentru emisiile de poluanţi
în atmosferă ce afectează factorii de mediu sunt
prevăzute în anexa nr.1;

Este pus în practică
principiul �poluatorul
plăteşte� cu atât mai mult cu
cât una din destinaţiile
acestui Fond constă în
reducerea poluării aerului.

c) o cotă de 30% din valoarea încasată
pentru exportul de buşteni;

c) veniturile încasate din utilizarea de noi
terenuri pentru depozitarea deşeurilor reciclabile,
sunt prevăzute în anexa nr.2;

O astfel de utilizare a
terenurilor este frecvent
întâlnită, o consecinţă fiind
poluarea acestora. Această
impunere este o transpunere a
principiului �poluatorul
plăteşte� cu atât mai mult cu
cât sumele acumulate în Fond
sunt folosite pentru reducerea
poluării solului.
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d) o cotă de 5% din valoarea de import a
deşeurilor de hârtie;

d) o cotă de 3% din valoarea ambalajelor din
materiale plastice, inclusiv butelii semifabricate din
material plastic tubular pentru tip �PET�,
comercializate de producători şi importatori, cu
excepţia celor utilizate pentru medicamente;

A fost constituită
această nouă sursă de venit,
ţinându-se cont de amploarea
deosebită a ambalajelor de
acest tip, majoritatea de unică
folosinţă, dar şi de
problemele legate de
depozitarea lor, probleme
care implică cheltuieli
financiare.

e) o cotă de 10% din valoarea încasată la
comercializarea pe piaţa internă a substanţelor
periculoase şi a produselor cu potenţial
toxicologic ridicat asupra sănătăţii populaţiei,
indiferent de provenienţa acestora;

e) o cotă de 2% din valoarea substanţelor
chimice periculoase comercializate de producători şi
importatori, prevăzute în anexa nr.3, mai puţin cele
utilizate la producerea medicamentelor;

Faţă de prevederea
iniţială cota de impunere,
exagerat de mare, a fost
diminuată la 2%, pentru a nu
conduce la o creştere
substanţială a preţului
produselor la care sunt
utilizate astfel de substanţe.

f) alocaţii de la bugetul de stat,
vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţă
financiară din partea persoanelor fizice sau
juridice române sau străine;

f) o cotă de 1% din preţul de adjudecare a
masei lemnoase cumpărată de la Regia Naţională a
Pădurilor şi alţi proprietari de păduri, persoane
juridice sau persoane fizice;

In noua redactare, această
cotă este achitată de toţi
agenţii implicaţi în asemenea
activităţi, lărgindu-se astfel
sfera celor care plătesc cota
respectivă, motiv pentru care
a fost diminuat procentul
iniţial de impunere de 30%
achitat numai în cazul
exportului de buşteni, la 1%.
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g) sumele încasate din restituirea
creditelor acordate, dobânzi, alte operaţiuni
financiare derulate din sursele financiare ale
Fondului pentru mediu;

g) o cotă de 1% din valoarea încasată din
comercializarea resurselor naturale biologice,
incluzând bunurile provenite din flora şi fauna
sălbatică, terestră şi acvatică;

Resursele naturale
biologice menţionate sunt
resurse regenerabile,
comercializarea lor fiind
aducătoare de venituri
substanţiale fără a se face
investiţii semnificative.

Una din destinaţiile
Fondului pentru mediu este
protecţia resurselor naturale
şi este firesc ca una din
sursele acestuia să provină
din comercializarea
respectivelor resurse.

h) asistenţă financiară din partea unor
organisme internaţionale;

h) o cotă de 3% din valoarea încasată prin
comercializarea produselor finite din tutun;

Directiva Consiliului
CE 89/622/CEE �Tutunul
dăunează grav sănătăţii�;
�Fumatul provoacă afecţiuni
cardiace�.

i) sumele încasate de la manifestări
organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;

i) alocaţii de la bugetul de stat, vărsăminte,
donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară din partea
persoanelor fizice sau juridice române sau străine;

In actuala reaşezare şi
redactare a fost preluat
conţinutul iniţial de la lit.f).

j) sumele încasate din restituirea creditelor
acordate, dobânzi, alte operaţiuni financiare derulate din
sursele financiare ale Fondului pentru mediu.

In actuala reaşezare şi
redactare a fost preluat
conţinutul iniţial de la lit.g.
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k) asistenţă financiară din partea unor organisme
internaţionale;

In actuala reaşezare şi
redactare a fost preluat
conţinutul iniţial de la lit.h.

l) sumele încasate de la manifestări organizate în
beneficiul Fondului pentru mediu;

In actuala reaşezare şi
redactare a fost preluat
conţinutul iniţial de la litera i.

m) cuantumul taxelor încasate prin Birourile
Unice la emiterea acordului/autorizaţiei de mediu
pentru activităţile cu impact redus.

A fost introdusă
această nouă sursă de venit,
în urma apariţiei Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr.76/2001 privind
simplificarea unor formalităţi
administrative pentru
înregistrarea şi autorizarea
funcţionării comercianţilor,
prin care, în cadrul
Camerelor de Comerţ şi
Industrie s-au înfiinţat birouri
unice ce încasează taxe
pentru serviciile prestate.
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(2) In cazul utilizării de către agenţii
economici din industrie a deşeurilor şi materialelor
reciclabile în proporţie de cel puţin 50%, sumele
stabilite la alin.(1) lit.b) nu se plătesc.

(3) In cazul colectării şi reciclării deşeurilor
prevăzute la alin.1 lit.d) de către producători şi
importatori, nu se va plăti această cotă decât pe
diferenţa dintre cantităţile produse sau importate şi
cantităţile colectate şi reciclate.

(4) Lista cu substanţele chimice periculoase
comercializate de producători şi importatori
prevăzute la alin.(1) lit.e) se completează şi se
reactualizează prin hotărâre a Guvernului la
propunerea autorităţii centrale pentru protecţia
mediului.

(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la
alin.(1) lit.b) şi c) se actualizează anual prin hotărâre
a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale
pentru protecţia mediului.

Se abilitează
Guvernul pentru a modifica
cuantumul acestor sume
datorită procesului
inflaţionist din economie.

4. ��������������������..
După art.13 se introduce articolului 131 care va

Introducerea acestui
articol nou a fost determinată
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avea următorul cuprins:
Art.131 � Anexele 1 � 3 fac parte integrantă din

prezenta lege.

de completarea şi
modificarea legii, cât şi
pentru îndeplinirea cerinţelor
de tehnică legislativă.

5. Anexa nr.1

Sumele încasate pentru
emisiile de poluanţi în atmosferă ce

afectează factorii de mediu

1. gaze cu efect de seră (bioxid,      100 lei/ tona de
de carbon, oxid de carbon, metan,      CO2 echivalent
protoxid de azot) 
2. pulberi de suspensie şi      100 lei/Kg
 sedimentabile
3. oxizi de azot      200 lei/Kg
4. oxizi de sulf      200 lei/Kg
5. poluanţi organici persistenţi     100.000 lei/Kg
(PAH, PCB, Dioxina)
6. metale grele

- plumb   60.000 lei/Kg
- cadmiu   80.000 lei/Kg
- mercur 100.000 lei/Kg

6. Anexa nr.2

Veniturile încasate din
utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea

următoarelor categorii de
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deşeuri reciclabile:

1. provenite de la extracţia şi 5000 lei/m2 şi an
prelucrarea ţiţeiului
2. provenite din prelucrarea 1000 lei/m2 şi an
primară a lemnului
3. provenite de la producerea   500 lei/m2 şi an
alcoolului

7. Anexa nr.3

Lista
cu substanţele chimice periculoase comercializate

de producători şi importatori, mai puţin
cele utilizate la producerea medicamentelor

1. 1, 1 � dicloretilena    17. Acid propionic
(clorura de viniliden)    18. Acrilamida
2. 1, 2 � dicloretan    19. Acrilat de etil
3. 1,2 � dicloretilena    20. Acrilonitril
4. 1, 2, 3 � trimetilbenzen    21. Alaclor
5. 1, 2, 4 � triclorbenzen    22. Aldehida benzoică
6. 2 � etilhexil-diftalat     23. Aldehida propionică
7. Acetaldehida    24. Aldrin
8. . Acetamida    25. Anilina
9. Acetat de vinil    26. Anisidina
10. Aceton cianhidrina    27. Antimoniu
11. Acetona    28. Antracen
12. Acetonitril    29. Arsen şi compuşi
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13. Acid acetic    30. Atrazin
14. Acid antranilic    31. Auramina
15. Acid cianhidric    32. Benzantracen
16. Acid picric    33. Benz-a-piren
34. Benz-b-fluorantren 67. Cumen (izopropil-
35. Benzen       benzen)
36. Benz-g,h,i-perilen 68. Cupru şi compuşi
37. Benzidina 69. Diclor/difenil/tricloretan
38. Benz-k-fluorantren       (DDT)
39. Benzpiren 70. Dibenzantracen
40. Bioxid de sulf 71. Diclorhidrina
41. Brom 72. Diclormetan
42. Bromură de etil 73. Diclorpropan
43. Butil mercaptan 74. Diclorvos
44. Butilamina 75. Dieldrin
45. Cadmiu şi compuşi 76. Dietanolamina
46. Carbaril 77.Difenileteri bromuraţi
47. Celosolv şi derivaţi 78. Dimetilanilina
48. Cianogen 79. Dimetilformamida
49. Cianuri de potasiu 80. Dimetilftalat
50. Ciclofosfamida 81. Dinitrat de etilen glicol
51. Ciclohexanona 82. Dinitrobenzen
52. Ciclohexilamina 83. Dioxan
53. Clor 84. Disulfoton
54. Cloralcani C10-C13 85. Diuron
55. Clorfenvinfos 86. Endosulfan (alfa)
56. Cloroform 87. Endrin
57. Clorpirifos 88. Epiclorhidrina
58. Clorura de alil 89. Etanolamina
59. Clorura de benzil 90. Etilamina
60. Clorura de cianuril 91. Etilbenzen
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61. Clorura de etil 92. Etilen clorhidrina
62. Clorura de metil 93. Etilen glicol
63. Clorura de metilen 94. Etilendiamina
64. Clorura de vinil 95. Etilmercaptan
65.Compuşi tributilstanici 96. Fenilbetanaftilamina
66. Crom şi compuşi 97. Fenilendiamina
98. Fluor şi compuşi 131. Negru de fum
99. Fluorantren 132. Nichel carbonil
100. Formaldehida 133. Nichel şi compuşi
101. Fosgen 134. Nitrobenzen
102. Fracţii alcooli dioxanici 135. Nitrotoluen
103. Furfurol 136. Nonil-fenoli
104.Glicidol 137. o- şi p- diclorbenzen
105. Hexaclorbenzen 138. o- Tolidina
106. Hexaclorbutadiena 139. o- Toluidina
107. Hexacloretan 140. o- clorfenol
108. Hexametilentetramina 141. Octil-fenoli
109. Hidrazina 142. Oxid de etilenă
110. Hidrochinona 143. Oxid de propilenă
111. Hidrogen sulfurat 144. p- Aminoazobenzen
112. Indeno-1,2,3,-cd-piren145. p- tertiar butiltoluen
113. Iodura de metil 146. Paration-metil
114. Isodrin 147. Pentaclorbenzen
115. Isoproturon 148. Pentacloretan
116. Izopropil glicidileter 149. Pentaclorfenol
117. Lindan 150. Percloretilena)
118. Malathion         (tetracloretilena
119. Maneb 151. Perclormetil mercaptan
120. Mercur şi compuşi 152. Pirocatechina
121. Metil celosolv 153. Plumb şi compuşi
122. Metil cloroform 154. Rezorcina
123. Metil izocianat 155. Sarin
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124. Metil mercaptan 156. Simazin
125. Metiletilcetona 157. Stiren
126. Monoclorbenzen 158. Sulfura de carbon
127. Monoclorhidrina 159. Tetracloretan
128. Monoetanolamina 160. Tetraclorura de carbon
129. Morfolina 161. Toluen
130. Naftalina 162. Toluilen diizocianat
163. Triclorbenzeni
164. Tricloretan
165. Tricloretilen
166. Triclorpropan
167. Triclorura de benzil
168. Trifluralin
169. Trinitrotoluen
170. Vinil toluen
171. Xilen
172. Xilenol
173. Zinc şi compuşi
174. Zineb

In cursul dezbaterilor în Comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus
(autorul)

Motivare

1.
Domnul deputat Ion Cîrstoiu propune la anexa

nr.2: �Veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri
pentru depozitarea următoarelor categorii de deşeuri
reciclabile� la pct.3 � provenite de la producerea
alcoolului suma de 300 lei/m2 şi an în loc de 500 lei/m2

şi an.

Pentru susţinere:
Consideră că suma de 500 lei
este prea mare şi suprafaţa
ocupată de asemenea deşeuri
este foarte mică şi sunt
refolosibile în zootehnie.
Pentru respingere:
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Suma de 300 lei este
nesemnificativă şi mai greu
de cuantificat.

2.
Domnul deputat Ioan Oltean propune la alin.(3)

al art.9 următoarea formulare: �Această cotă se plăteşte
pe diferenţa dintre nivelul de valorificare-reciclare
impus prin actele normative şi nivelul cantităţilor de
ambalaje efectiv valorificate-reciclate�.

Pentru susţinere:
Pentru că a fost mai clar şi
mai concis formulată.
Pentru respingere:
Este mai bun textul adoptat
de comisie.

3.
Domnul deputat Victor Paul Dobre propune

eliminarea lit.j) al art.9 alin.(1) cu următorul cuprins:
�Sumele încasate din restituirea creditelor acordate,
dobânzi, alte operaţiuni financiare derulate din sursele
financiare ale Fondului pentru mediu�.

Pentru susţinere:
Pentru claritatea cuantumului
sumelor la care se aplică
procentul de mediu.
Pentru respingere:
S-ar pierde o sursă
importantă de venit a
Fondului pentru mediu.

4. Domnul deputat Petre Naidin propune eliminarea
lit.e) a art.9 alin.(1).

Pentru susţinere:
Perceperea unei cote de 10%
va duce automat la creşterea
în cascadă a tuturor preţurilor
deoarece atât carburanţii cât
şi gazele naturale sunt
considerate substanţe
periculoase fiind uşor
inflamabile.
Pentru respingere:
Este mai bun textul adoptat
de Comisie.

PREŞEDINTE,
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SECRETAR, 

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU

Experţi parlamentari:
Iulia Toader
Stelian Androne
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