PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 30.10.2003
Nr.23/215/2003

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.73/2000
privind Fondul pentru Mediu

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.615 din 20
octombrie 2003, pentru aviz la Comisia pentru administratie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru Mediu.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru industrii şi servicii a analizat propunerea legislativă în şedinţa
din data de 22 octombrie 2003.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege cu amendamente admise
prezentate în anexă.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, din partea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, domnul secretar de stat
Petru Lificiu şi domnul director general Ionel Gheorghe
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea
legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

István Antal

Aurelia Vasile

Expert,
Silvia Vlăsceanu

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru Mediu
Nr.
crt.
0
1.

2.

OUG nr.86/2003

Amendamente admise

Motivaţia

2
Titlul ordonanţei
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea
şi completarea Legii nr.73/2000 privind
Fondul pentru Mediu

3

4

Nemodificat

Art.3 (2) Administraţia Fondului are, în Litera a) a alineatului (2) al articolului
principal, următoarele atribuţii:
3 va avea următorul cuprins:
a) urmăreşte alimentarea şi gestionarea a) gestionează şi urmăreşte alimentarea În corelare cu alin.1,
Fondului pentru mediu;
Administraţia Fondului
Fondului pentru mediu;
gestionează
şi
nu
urmăreşte
gestionarea
Fondului.

1

0
4.

2
(3) Structura organizatorică şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare ale Administraţiei
Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor şi Mediului.

3
Alineatul (3) al articolului 3 va avea
următorul cuprins:
(3)
Structura
organizatorică
şi
Regulamentul
de
organizare
şi
funcţionare ale Administraţiei Fondului,
precum şi Normele de aplicare a Legii
privind Fondul de Mediu se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor,
Apelor şi Mediului.

4
Pentru aplicarea Legii
privind
Fondul
de
Mediu sunt necesare
norme privind criterii şi
condiţii de aplicare a
legii.

5.

4. Literele a) şi b) ale alineatului (1) al
articolului 4 vor avea următorul cuprins:
"a) câte un reprezentant, la nivel de director ......................
general sau director, împuternicit prin ordin al
ministrului de resort, din cadrul Ministerului
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului
Sănătăţii,
Ministerului
Economiei
şi
Comerţului, Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului
Administraţiei şi Internelor;
Legii
b) un reprezentant al federaţiei sau Conform
b) un reprezentant al confederaţiei patronale
confederaţiei patronale reprezentative patronatelor art.4 alin.5
din domeniul proiectului supus avizării;"
din domeniul proiectului supus avizării;" şi art.15 alin.2.

6.

13. Literele a)-h) ale alineatului (1) al 13. Literele a)-i) ale alineatului (1) al
2

0

2
articolului 8 vor avea următorul cuprins:
"a) o cotă de 3% din veniturile realizate din
vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de
către deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane
fizice şi/sau juridice. Cota se va reţine prin
stopaj la sursă de către agenţii economici
colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor
industriale
reciclabile,
republicată,
cu
modificările ulterioare, care vor vira sumele
respective la Fondul pentru mediu conform
prevederilor prezentei legi;
b) taxele pentru emisiile de poluanţi în
atmosferă, încasate de la agenţii economici, în
sumele prevăzute în anexa nr. 1;
c) veniturile încasate de la agenţii economici
utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea
deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute
în anexa nr. 2;
d) o sumă de 10.000 lei/kg din greutatea
ambalajelor introduse pe piaţa naţională de
producătorii şi importatorii de bunuri ambalate,
cu excepţia celor utilizate pentru medicamente;

3
articolului 8 vor avea următorul cuprins:
Nemodificat

4

Nemodificat
Nemodificat

d) o sumă stabilită diferenţiat pe
unitatea de masă a ambalajelor
introduse pe piaţa naţională de
producătorii şi importatorii de bunuri
ambalate, precum şi de către
comercianţii care utilizează ambalaje
la
livrarea
produselor
către
consumatori, cu excepţia celor utilizate
pentru medicamente. Suma stabilită nu
3

În conformitate cu
prevederile iniţiale ale
legii, au fost omise
cazurile în care se
percepea cota de 3% şi
pentru
ambalajele
utilizate
de
către
comercianţi
în
momentul
vânzării

0

2

3
4
către
poate fi mai mică de 10.000 lei/kg de produselor
consumator; utilizarea
ambalaj.
acestor ambalaje de
către
comercianţi
trebuie taxată ca şi în
cazul
produselor
comercializate
gata
ambalate. În practica
europeană,
privind
implementarea
procedurii de acordare a
"punctului
verde",
sumele percepute pentru
ambalaje
sunt
diferenţiate funcţie de
natura
ambalajului
(mase plastice, hârtii,
cartoane,
sticlă,
metalice, lemn, etc.).
e) o cotă de 2% din valoarea substanţelor Nemodificat
chimice
periculoase
comercializate
de
producători şi importatori, prevăzute în anexa
nr. 3, mai puţin cele utilizate la producerea
medicamentelor;
f) o cotă de 0,5% din valoarea substanţelor Nemodificat
chimice
periculoase
comercializate
de
producători şi importatori, utilizate în
agricultură, prevăzute în anexa nr. 4;
g) o cotă de 3% din preţul de adjudecare a Nemodificat
4

0

2
masei lemnoase cumpărate de la Regia
Naţională a Pădurilor şi de la alţi administratori
sau proprietari, după caz;

3

4

h) o cotă de 1,5% din accizele totale
datorate de către agenţii economici
care produc sau care importă produse
din tutun;

Aplicarea
cotei
la
valoarea accizelor este
soluţia
agreată
de
Ministrul
Finanţelor
Publice, dar a fost
omisă; în plus, situaţia
este acceptată inclusiv
de
producătorii
şi
importatorii de produse
din tutun, conform
adresei nr.23/94/2003
transmisă
Comisiei
pentru
industrii
şi
servicii. Nu poate fi
susţinută argumentaţia
că acest consum de
produse din tutun nu are
caracter nociv.

h) vărsăminte, donaţii, sponsorizări,
asistenţă financiară din partea persoanelor Devine lit.i).
fizice sau juridice, române ori străine;"
7.

14. Alineatele (2), (3), (4) şi (5) ale articolului 14. Alineatele (2), (3), (4) şi (5) ale 1. Este necesar să se
articolului 8 vor avea următorul cuprins: precizeze că este vorba
8 vor avea următorul cuprins:
"(2) În cazul utilizării de către agenţii "(2) În cazul utilizării în procesul numai despre utilizarea
5

0

2
3
economici a deşeurilor industriale reciclabile în tehnologic de către agenţii economici a
proporţie de cel puţin 50%, sumele stabilite la deşeurilor industriale reciclabile ca
materii prime în proporţie de cel puţin
alin. (1) lit. b) nu se plătesc.
50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b)
pentru emisiile poluante ale procesului
tehnologic respectiv nu se plătesc.

4
în procesul tehnologic
propriu al deşeurilor
industriale reciclabile.
2. Este necesar să se
precizeze că facilitatea
de la alin.(1) lit.b)
trebuie acordată numai
în
cazul
emisiilor
poluante realizate în
urma
proceselor
tehnologice respective.

8.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) lit. d) se va plăti
numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor
anuale de valorificare şi reciclare, prevăzute de
Hotărârea Guvernului nr.349/2002 privind
gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de
ambalaje, plata făcându-se pe diferenţa dintre
obiectivele anuale prevăzute în această hotărâre
şi obiectivele realizate efectiv de agenţii
economici care introduc pe piaţa naţională
bunuri ambalate.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) lit. d) se
va plăti numai în cazul neîndeplinirii
obiectivelor anuale de valorificare şi
reciclare, prevăzute de Hotărârea
Guvernului
nr.349/2002
privind
gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de
ambalaje, plata făcându-se pe diferenţa
dintre obiectivele anuale prevăzute în
această hotărâre şi obiectivele realizate
efectiv pe piaţa naţională de către
producătorii şi importatorii de bunuri
ambalate, precum şi comercianţii care
utilizează
ambalaje
la
livrarea
produselor către consumatori.

Corelare
cu
textul
propus la lin.(1) lit.d)
pentru
a
corecta
omisiunea respectivă.

9.

(4) Lista cuprinzând substanţele chimice Nemodificat
periculoase, comercializate de producători şi
6

0

2
importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se
actualizează prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor,
Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului
Economiei şi Comerţului.

3

10.

(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la Nemodificat
alin. (1) lit. b), c) şi d) se actualizează prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului."

11.

16. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Sumele prevăzute la art. 8 alin. (1)
lit. a)-g) se plătesc până la data de 25 a lunii
următoare celei în care s-a desfăşurat
activitatea, într-un cont de trezorerie al
Fondului pentru mediu.

4

16. Articolul 9 va avea următorul
cuprins:
"Art. 9. - (1) Sumele prevăzute la art. 8 S-au reintrodus obligaţii
alin. (1) lit. a)-h) se plătesc până la data de plată la lit.h).
de 25 a lunii următoare celei în care s-a
desfăşurat activitatea, într-un cont de
trezorerie al Fondului pentru mediu.

12.

(2) Obligaţia calculării şi vărsării sumelor
rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 alin.
(1) lit. a)-g) revine persoanelor fizice şi juridice
care desfăşoară respectivele activităţi."

(2) Obligaţia calculării şi vărsării sumelor S-au reintrodus obligaţii
rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 de plată la lit.h).
alin. (1) lit. a)-h) revine persoanelor fizice
şi juridice care desfăşoară respectivele
activităţi."

13.

Alineatul (4) al articolului 10 va avea
următorul cuprins:
(4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul Proiectele
7

avizate

şi

0

14.

2
3
se reportează în anul următor, fiind utilizate cu anului se reportează în anul următor, fiind
aceeaşi destinaţie."
utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru
proiectele avizate, cuprinse în lista de
aşteptare, în ordinea priorităţilor."
19. Alineatul (2) al articolului 12 va avea
următorul cuprins:
"(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin.
(1) lit. a)-g) constituie contravenţie şi se
sancţionează astfel:
a) cu amendă de la 10.000.000 lei la
20.000.000 lei pentru persoane fizice;
b) cu amendă de la 100.000.000 lei la
500.000.000 lei pentru persoane juridice."

15.
____

16.
____

4
nefinanţate trebuie să
rămână
prioritare,
cuprinse într-o listă de
aşteptare.

"(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 Corelare cu art.8.
alin. (1) lit. a)-h) constituie contravenţie
şi se sancţionează astfel:
......................

21. După art.14 se introduc art.141 şi 142,
cu următorul cuprins:
Art.141 Calculul şi colectarea sumelor
prevăzute la art.8 alin.(1) lit.a) - h)
revine structurilor teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice.

Art.142 În termen de 30 de zile de la
publicarea legii de aprobarea a
prezentei ordonanţe de urgenţă,
Ministerul Agriculturii, Pădurilor,
8

În conformitate cu
prevederile
art.14
alin.(1) şi pentru a
preciza
explicit
în
competenţa
cărei
autorităţi revine sarcina
calculului şi colectării.
În
aplicarea
reglementrăilor
respective,
sunt
necesare o serie de

0

2

17.

3
4
Apelor şi Mediului va aproba, prin norme privind criteriile
ordin al ministrului, normele de şi condiţiile în care
aplicare a Legii privind Fondul de acestea pot fi aplicate.
mediu, cu modificările şi completările
aduse.

ANEXA Nr. 1
SUMELE
încasate pentru emisiile de poluanţi în
atmosferă ce afectează factorii de mediu

.....................................

_____________________________________
Nr. Emisii de poluanţi Suma de încasat
crt.
în atmosferă
_____________________________________

1. Pulberi în suspensie
şi sedimente
2. Oxizi de azot
3. Oxizi de sulf
4. Poluanţi organici
persistenţi
5. Metale grele:

100 lei/kg
200 lei/kg
200 lei/kg
100.000 lei/kg

1. Gaze cu efect de seră 100 lei/tonă
de
(dioxid de carbon, oxid CO2
echivalent
de carbon, metan,
protoxid de azot)
2. Pulberi de suspensie
şi sedimente
100 lei/kg
3. Oxizi de azot
200 lei/kg
4. Oxizi de sulf
200 lei/kg
5.Poluanţi organici
persistenţi
100.000 lei/kg
6. Metale grele:
9

România este angajată
în
respectarea
protocolului de la Kyoto
şi nu există nici o
reglementare prin care
gazele cu efect de seră
nominalizate
nu
afectează mediul.

0

2

3

- plumb
60.000 lei/kg
- cadmiu
80.000 lei/kg
- mercur
100.000 lei/kg
_____________________________________

18.

- plumb
- cadmiu
- mercur

ANEXA Nr. 2 Nemodificat
VENITURI
încasate din utilizarea de noi terenuri pentru
depozitarea următoarelor categorii de deşeuri
valorificabile
_____________________________________
Nr. Categorii de deşeuri Venituri de încasat
crt. valorificabile
1. Provenite de la extracţia
şi prelucrarea ţiţeiului
10.000 lei/m2/an
2. Provenite din prelucrarea
primară a lemnului
3.000 lei/m2/an
3. Provenite de la producerea
alcoolului
500 lei/m2/an
4. Şlamuri carbonifere
10.000 lei/m2/an
5. Zgură de furnal
10.000 lei/m2/an
6. Cenuşă de
termocentrală
10.000 lei/m2/an
7. Cenuşă de pirită
10.000 lei/m2/an
10

4
60.000 lei/kg
80.000 lei/kg
100.000 lei/kg

0

2

3

2

4

8. Fosfogips
10.000 lei/m /an
9. Zguri provenite din
metalurgie
10.000 lei/m2/an
__________________________________

19.
ANEXA Nr. 3
LISTA
cuprinzând substanţele chimice periculoase
comercializate de producători şi importatori,
mai puţin cele utilizate la producerea
medicamentelor
1.1,1-Dicloretilenă (clorură de viniliden)
2.1,2-Dicloretan
3.1,2-Dicloretilenă
4.1,2,3-Trimetilbenzen
5.1,2,4-Triclorbenzen
6.2-Etilhexil-diftalat
7.Acetaldehidă
8.Acetamidă
9.Acetat de vinil
10.Acetoncianhidrină

Anexa nr.3 a Ordonanţei de urgenţă a Eliminarea din anexă a
Guvernului nr.86/2003 se completează şi substanţelor
chimice
se renumerotează cu următoarele:
periculoase respective,
deşi nocivitatea acestora
- nichel şi compuşi
este cunoscută, nu are
- plumb şi compuşi
nici
o
justificare
cuprinsă în expunerea
de motive.

11

0

2
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11.Acetonă
12.Acetonitril
13.Acid acetic
14.Acid antranilic
15.Acid cianhidric
16.Acid picric
17.Acid propionic
18.Acrilamidă
19.Acrilat de etil
20.Acrilonitril
21.Aldehidă benzoică
22.Aldehidă propionică
23.Anilină
24.Anisidină
25.Antimoniu
26.Antracen
27.Arsen şi compuşi
28.Auramină
29.Benzantracen
30.Benz-a-piren
31.Benz-b-fluorantren
32.Benzen
33.Benz-g,h,i-perilen
34.Benzidină
35.Benz-k-fluorantren
36.Benzpiren
37.Bioxid de sulf
38.Brom
39.Bromură de etil
12
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40.Butil mercaptan
41.Butilamină
42.Celosolv şi derivaţi
43.Cianogen
44.Cianuri de potasiu
45.Ciclohexanonă
46.Ciclohexilamină
47.Clor
48.Cloralcani C10-C13
49.Clorfenvinfos
50.Cloroform
51.Clorură de alil
52.Clorură de benzil
53.Clorură de cianuril
54.Clorură de etil
55.Clorură de metil
56.Clorură de metilen
57.Clorură de vinil
58.Compuşi tributilstanici
59.Cumen (izopropilbenzen)
60.Diclor/difenil/tricloretan (DDT)
61.Dibenzantracen
62.Diclorhidrină
63.Diclormetan
64.Diclorpropan
65.Diclorvos
66.Dietanolamină
67.Difenileteri bromuraţi
68.Dimetilanilină
13
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69.Dimetilformamidă
70.Dimetilftalat
71.Dinitrat de etilenglicol
72.Dinitrobenzen
73.Dioxan
74.Disulfoton
75.Epiclorhidrină
76.Etanolamină
77.Etilamină
78.Etilbenzen
79.Etilenclorhidrină
80.Etilenglicol
81.Etilendiamină
82.Etilmercaptan
83.Fenilbetanaftilamină
84.Fenilendiamină
85.Fluor şi compuşi
86.Fluorantren
87.Formaldehidă
88.Fosgen
89.Fracţii alcooli dioxanici
90.Furfurol
91.Glicidol
92.Hexaclorbenzen
93.Hexaclorbutadienă
94.Hexacloretan
95.Hexametilentetramină
96.Hidrazină
97.Hidrochinonă
14
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98.Hidrogen sulfurat
99.Indeno-1,2,3-cd-piren
100.Iodură de metil
101.Isodrin
102.Izopropil glicidileter
103.Maneb
104.Mercur şi compuşi
105.Metilcelosolv
106.Metilcloroform
107.Metilizocianat
108.Metilmercaptan
109.Metiletilcetonă
110.Monoclorbenzen
111.Monoclorhidrină
112.Monoetanolamină
113.Morfolină
114.Negru de fum
115.Nichel carbonil
116.Nitrobenzen
117.Nitrotoluen
118.Nonil-fenoli
119.o- şi p-Diclorbenzen
120.o-Toluidină
121.o-Clorfenol
122.Octil-fenoli
123.Oxid de etilenă
124.Oxid de propilenă
125.p-Aminoazobenzen
126.p-terţiar Butiltoluen
15
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127.Paration-metil
128.Pentaclorbenzen
129.Pentacloretan
130.Pentaclorfenol
131.Percloretilenă (tetracloretilenă)
132.Perclormetil mercaptan
133.Pirocatechină
134.Rezorcină
135.Sarin
136.Stiren
137.Sulfură de carbon
138.Tetracloretan
139.Tetraclorură de carbon
140.Toluen
141.Toluilen diizocianat
142.Triclorbenzeni
143.Tricloretan
144.Tricloretilen
145.Triclorpropan
146.Triclorură de benzil
147.Trinitrotoluen
148.Vinil toluen
149.Xilen
150.Xilenol
20.

Anexa nr.4 se completează cu:
ANEXA Nr. 4 - cupru şi compuşi
LISTA
16

Eliminarea din anexă a
substanţelor
chimice
periculoase respective,
deşi nocivitatea acestora

0

2
curpinzând substanţele chimice periculoase
comercializate de producători şi importatori,
utilizate în agricultură

3

4
este cunoscută, nu are
nici
o
justificare
cuprinsă în expunerea
de motive.

1.Alaclor
2.Aldrin
3.Atrazin
4.Carbaril
5.Ciclofosfamidă
6.Clorpirifos
7.Dieldrin
8.Diuron
9.Endosulfan
10.Endrin
11.Isoproturon
12.Lindan
13.Malathion
14.o-Tolidină
15.Simazin
16.Trifluralin
17.Zineb
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