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Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale    

   Promovarea acestui proiect de act normativ este determinată în principal de: 

- necesitatea clarificării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii 

de către România a obiectivelor politicii UE în materie de deşeuri și politici de 

mediu; 

- identificarea și implementarea unor modalități eficiente de impunere în sarcina 

operatorilor economici responsabili, care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor 

anuale de anuale de pregătire pentru utilizare și reciclare a deșeurilor statuate 

prin Directivele U.E. și să evite penalizarea României (”infringement”) ca 

urmare a nerealizării obligațiilor asumate ca stat membru prin Tratatul de 

Aderare; 

- prevederile art. 260 alin. (2) şi (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, conform căruia răspunderea României pentru încălcarea obligaţiilor 

de transpunere a Directivei 2012/19/UE se poate concretiza atât în plata unei 

sume forfetare, stabilită pentru România la 1.740.000 de euro, cât şi a unor 

penalităţi cu titlu cominatoriu, cuprinse între 2.000 şi 124.0000 de euro/zi de 

întârziere, care se vor calcula de la termenul de transpunere, respectiv 14 

februarie 2014, 

- faptul că implementarea treptată a taxei de depozitare pe o perioadă de patru 

ani, în condițiile aplicării unor taxe diferite pentru deșeurile nepericuloase și 

deșeurile inerte, are scopul de a reduce cantitatea de deșeuri care se depozitează 

si stimulează, în primul rând, utilizarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

finanțate și construite cu ajutorul fondurilor UE și în al doilea rând, pregătirea 

de depozite de deşeuri conforme pentru deșeurile inerte; 

- având în vedere recentele modificări intervenite la Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, prin care se reglementează în sarcina producătorilor de 

deșeuri și a autorităților administrației publice locale obligația de a atinge, până 

la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a 

deșeurilor, cel puțin pentru dețeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, provenind 

din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste 

fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de 

minimum 50 % din masa totală; 
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- având în vedere consecinţele negative ale neadoptării în regim de urgenţă a 

actului normativ, generate, în primul rând, de riscul de avansare a procedurii de 

infringement şi de impunere a unor sancţiuni pecuniare de către Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor de stat membru al 

Uniunii Europene; 

 

 

  Administraţia Fondului pentru Mediu este instituţie publică aflată în 

coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, finanţată integral din 

venituri proprii, conform Ordonanţei 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.  

     Conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, Administraţia Fondului pentru Mediu 

are, în principal, următoarele atribuţii: urmăreşte constituirea şi gestionarea 

Fondului pentru mediu; întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli; analizează, 

selectează şi finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului; 

urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor şi programelor finanţate din 

Fondul pentru mediu; finanţează lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau 

diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la 

lucrările de gospodărire a apelor; elaborează ghidurile de finanţare aferente 

categoriilor de proiecte şi programelor pentru protecţia mediului, finanţate din 

Fondul pentru mediu. 

     Potrivit noului Cod de procedură fiscală reglementat prin  

Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, Administrația 

Fondului pentru Mediu este inclusă în categoria organelor fiscale care 

administrează creanțe fiscale, în accepțiunea art. 1 pct. 30 din acest act 

normativ. Potrivit art. 1 alin. 2 din noul Cod de procedură fiscală, intrat în 

vigoare la data de 01.01.2016, administrarea creanţelor fiscale este definită ca 

reprezentând ”oricare din activităţile desfăşurate de organele fiscale în 

legătură cu: 

    a) înregistrarea fiscală a contribuabililor/plătitorilor şi a altor subiecte ale 

raporturilor juridice fiscale; 

    b) declararea, stabilirea, controlul şi colectarea creanţelor fiscale; 

    c) soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale; 

    d) asistenţa/îndrumarea contribuabililor/plătitorilor, la cerere sau din 

oficiu; 

    e) aplicarea sancţiunilor în condiţiile legii”. 

      Conform reglementarilor actuale, nivelul propus pentru taxa de depozitare 

prin Ordonanța Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

este de 80 lei/t (aproximativ 18 euro/t în 2017) și  

120 Lei/t (aproximativ 27 euro/t în 2018). Romania a introdus taxa de 

depozitare a deșeurilor în anul 2013, însă aplicarea acestei taxe a fost amânată 

până la 1 ianuarie 2017.  

      Romania a introdus taxa de depozitare a deșeurilor în anul 2013, însă 



Parlamentul a amânat aplicarea acesteia până în 2017, sărind un nivel de 

etapizare de 50 lei/t in primul an.  

      Aplicarea nivelului în vigoare al taxei de depozitare (80 lei/t sau 

aproximativ 18 euro/t în 2017 și 120 Lei/t sau aproximativ 27 euro/t în 2018) a 

condus la dublarea costului mediu al depozitării de la 14 euro/t în prezent la 32 

euro/t în 2017 și estimăm că în 2018 va atinge un nivel de la 41 euro/t; cu toate 

acestea, nivelul tarifului de depozitare ar continua să fie sub nivelul tarifului 

total perceput în țări din Europa Occidentală, însă va exercita un șoc financiar 

asupra utilizatorilor și va avea ca și consecință imediată aruncarea/depozitarea 

ilegală a deșeurilor în spații nepermise. Însă,  pentru obținerea de rezultate, este 

necesară o creștere constantă a valorii taxei.  

 

     În România se generează anual aprox. 6 mil. tone de deșeuri, deci fiecare 

cetățean generează în medie 350 kg/an (aprox. 0,35 tone/an). În condițiile 

aplicării taxei la nivelul de 80 lei/tonă,  fiecare cetățean ar plăti o taxă pentru 

depozitarea deșeurilor de aprox. 2,5 lei/lună/pers, pe lângă existenta taxă de 

salubrizare, care la nivelul țării este cuprinsă între 2 și 9 lei/lună/pers. Acest fapt 

ar conduce la dublarea, în unele cazuri, a cuantumului taxelor legate de 

gestionarea deșeurilor care trebuie plătite de cetățean.  

     Situația actuală a gestionării deșeurilor municipale din România se 

caracterizează prin: 

- acoperire incompletă cu servicii de colectare a deșeurilor (în 2012 doar 80% 

din populație era deservită de serviciile de salubrizare), aproximativ 800.000 

t/an de deșeuri sunt  estimate ca generate si necolectate, deci abandonate); 

- sistemele existente de colectare sunt preponderent sisteme de tip puncte de 

colectare pentru materiale reciclabile (hârtie și carton, metale, materiale 

plastice, sticlă); 

- rată de reciclare a deșeurilor in jur de 5% , în condițiile în care obiectivele de 

reciclare sunt de 50%; 

- dependență mare de eliminare prin depozitare a deșeurilor (peste 90% din 

deșeurile municipale colectate sunt în prezent eliminate final în depozitele de 

deșeuri, dintre care multe sunt neconforme);  

- eliminarea finală a deșeurilor se face fără ca acestea să treacă printr-o 

operațiune de tratare, deoarece capacitatea de tratare este în prezent insuficientă 

iar deseurile pleaca neseparate de la gospodarii;     

 

     Având în vedere situația actuală în ceea ce privește sistemul de gestionare a 

deșeurilor din România, introducerea in Planul National de Gestionare a 

Deseurilor a unor masuri economice care nu sunt în concordanță cu realitatea 

din piata Romaniei, ceea ce va conduce la blocarea sistemului de colectare dar 

și perpetuarea unui status quo ineficient, cu reflectare asupra mediului social 

care va suporta cheltuielile suplimentare generate de imposibilitatea 

implementării măsurilor prioritare în ceea ce privește gestionarea durabilă a 

resurselor naturale și a deșeurilor. Astfel, neîndeplinirea condiţionalităţii ex-

ante 6.2 pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 va avea 

drept efect suspendarea plăților de către Comisia Europeană pentru Axa 3 din 

POIM- sectorul apă și deșeuri ceea ce presupune faptul că aproximativ 3,2 



miliarde euro nu vor putea fi recuperate ca urmare a neîndeplinirii acestei 

condiționalități. Consecința imediată va fi transferată asupra mediului social a 

acestor cheltuieli. 

 

     In cazul în care va fi întârziată reglementarea completă a deficiențelor din 

domeniul gestionării deșeurilor și clarificarea aspectelor legislative sesizate de 

către Comisia Europeană în actul normativ, România riscă și acțiuni în justiție 

din partea operatorilor economici afectați financiar de această întârziere. 

In cazul în care Curtea  de Justiție a Uniunii Europene decide împotriva 

României in cauza expusă mai sus, exista riscul iminent din partea Comisiei 

Europene de declanșare a unor alte proceduri de infringement în ceea ce privește 

nerespectarea obligațiilor privind neatingerea țintelor de reciclare globală și a 

țintelor privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile eliminate final, 

ținând seama de faptul că elementele sus menţionate constituie premisele unei 

situaţii de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. 

11 În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 

 

     Prin prezentul proiect de Ordonanţă de urgență a Guvernului se urmăreşte 

modificarea şi completarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin  

Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea 

îndeplinirii atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce 

priveşte activitatea de administrare a creanțelor fiscale, respectiv evidența, 

stabilirea, controlul, colectarea veniturilor la Fondul pentru mediu. 

 

      Capitolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 

      Veniturile Fondului pentru mediu 

 

      Prin art. I pct 1 se propune modificarea în regim de urgență a taxei 

reglementată la art. 9 alin. (1) lit. c), astfel: ”o contribuţie, datorată de operatorii 

economici care asigură serviciul de salubrizare al localităţilor şi de unităţile 

administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale 

ale municipiilor, care realizează în regim propriu salubrizarea localităţilor, care 

încredinţează deşeuri municipale nepericuloase şi deşeuri inerte în vederea 

eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2, pentru 

diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor minime 

privind deşeurile prevăzute în anexa nr. 2.1 şi cantităţile de deşeuri efectiv 

reciclate.” 

       

     Modificarea taxei prevăzută art. 9 alin. (1) lit. c), se impune în vederea 

instituirii unui instrument fiscal de mediu pentru penalizarea activității de 

eliminare prin depozitare a deșeurilor, în scopul creșterii gradului de colectare 



separată, sortare și valorificare în special a deșeurilor nepericuloase și a 

deșeurilor inerte.  Un tarif redus pentru depozitarea deşeurilor nu stimulează 

activitatea de colectare separată şi de valorificare a acestora. În conformitate cu 

Directiva nr.  2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, România, 

în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligația de a îndeplini 

următoarele obiective: 

- să atingă, în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de 

minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, 

plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din 

alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor 

care provin din deşeurile menajere; 

- să atingă, în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte 

operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere 

care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din 

masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie 

şi demolări; 

- să atingă un obiectiv de 60% de valorificare a deşeurilor de ambalaje din total 

ambalaje introduse pe piaţa naţională; 

- să atingă, anual, o cantitate colectată de 4Kg/locuitor de deşeuri electrice; 

      În prezent, în România, depozitarea deşeurilor se realizează atât în depozite 

conforme, dar şi neconforme, acestea din urmă având perioada de funcţionare 

până în anul 2017, data de la care devin neoperabile, activitatea de depozitare a 

deşeurilor fiind sistată.  

       Curtea Europeană de Conturi, în Raportul Special nr. 20/2012 privind 

“Finanţarea acordată în cadrul măsurilor structurale pentru proiectele de 

infrastructură de gestionare a deşeurilor municipale contribuie cu eficacitate la 

îndeplinirea de către statele membre a obiectivelor politicii UE în materie de 

deşeuri”, recomandă statelor membre U.E. ”să introducă măsuri de ordin 

economic în gestionarea deșeurilor cu scopul de a stimula prevenirea producerii 

de deșeuri și reciclarea, în special prin perceperea unei taxe pe eliminarea 

deșeurilor, prin aplicarea unor sisteme de plată în funcție de cantitatea de 

deșeuri produsă și prin instituirea altor tipuri de stimulente în cadrul tarifelor 

plătite de gospodării”. 

       Potrivit rezultatelor studiului referitor la aplicarea instrumentelor 

economice pentru îmbunătăţirea managementului deșeurilor, elaborat în 

februarie 2012 de către Bio Intelligence la solicitarea Comisiei Europene, au 

rezultat următoarele concluzii: 

• În prezent 19 state membre au introdus taxe pentru eliminarea prin depozitare 

a deșeurilor municipale nepericuloase care variază între 3 şi 107.49Euro/tona. 

• Costurile totale cu eliminarea sunt cuprinse între 17.5 şi 155.5 Euro /tona 

• Există o legătură între nivelul ridicat al taxei (şi al costului total de eliminare) 

şi cantitatea totală de deșeuri depozitată. 

• Există o corelație aproape lineară între costurile totale de depozitare şi 

procentajele de deșeuri municipale care sunt reciclate şi compostate în Statele 

Membre; Statele Membre în care se plătește mai mult pentru depozitare au un 

procentaj mai ridicat de reciclare şi compostare. 



       Potrivit scenariului analizat în cadrul studiului, dacă în toate statele 

membre s-ar aplica o taxă de depozitare de cel puțin 40 Euro/tonă, care să 

redirecționeze deșeurile spre reciclare, compostare şi incinerare, cantitatea de 

deșeuri redirecționata ar creşte în anul 2025 cu 226% comparativ cu anul 2008. 

      Având în vedere cele mai sus prezentate, instituirea acestui instrument fiscal 

de mediu, gradual, începând cu anul 2016, care să penalizeze activitatea de 

eliminare finală prin depozitare, va conduce la creşterea cantităţilor de deşeuri 

valorificate, dezvoltarea industriei de reciclare prin creearea de investiţii şi 

atingerea obligaţiilor asumate de Romania prin Tratul de aderare. 

         

      Prin art. I pct. 2, se propune introducerea unei noi taxe la Fondul pentru 

mediu care urmează a se încasa de la proprietarii sau, după caz, administratorii 

de depozite pentru deşeurile nepericuloase şi deşeurile inerte încredinţate de alţi 

operatori economici decât cei prevăzuţi la art. 9 alin (1) lit. c) în vederea 

eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 la 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005. În acest mod, se va asigura o 

impunere echitabilă a tuturor generatorilor de deșeuri inclusiv a celor care 

efectuează operațiuni de import sau achiziție U.E. în vederea depozitării finale 

pe teritoriul României. 

 

      Prin art. I pct. 3 se propune introducerea unui nou alineat (2^1), după 

articolul 10 alineatul (2), prin care se condiționează plata contribuţiei 

reglementată la art. 9 alin. (1) lit. c) de îndeplinirea obiectivelor minime privind 

deşeurile care urmează a fi introduse printr-o nouă anexă la proiectul 

Ordonanței de urgență a Guvernului. 

 

       Prin art. I pct. 4 se propune introducerea unui nou alineat la articolul 10, 

respectiv (3^5), prin care se stabilește modalitatea de declarare a  cantităţilor de 

de deşeuri nepericuloase şi deşeuri inerte colectate, a cantităţilor de deşeuri 

nepericuloase şi deşeuri inerte valorificate prin reciclare şi a cantităţilor de 

deşeuri nepericuloase şi deşeuri inerte încredinţate spre depozitare finală, de 

către categoriile de operatorii economici ori unitățile administrativ teritoriale 

sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, 

prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) și z) din proiectul Ordonanței de urgență a 

Guvernului. 

     Prin art. I pct. 5 se modifică textul articolului 11, alineat (1), în vederea 

eliminării modalității de plată lunară a contribuției reglementată la  

art. 9 alin. 1 lit c). 

 

     Prin art. I pct. 6 se modifică textul articolului 11 alineatul (2^1), și se 

stabilește modalitate de declarare și de plată trimestrială a sumelor prevăzute la 

art. 9 alin. 1 lit c), q) și z). 

 

 

 

 



 

     Capitolul VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 

     Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

      Prin art. I pct. 7 se propune introducerea unei noi anexe, respectiv anexa 2.1 

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, prin care sunt stabilite 

obiectivele minime privind deșeurile la care se raportează contribuția prevăzută 

la art. 9 alin. 1 lit. c).  

 

      Prin art. II se propune ca prevederile proiectului ordonanței de urgență de 

modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 să 

intre în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al 

României a prezentei ordonanțe de urgență. 

1.  

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra 

mediului                                             

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ are impact pozitiv asupra mediului de afaceri prin: 

- Taxarea la depozitare la un nivel suportabil pentru operatorul de salubritate, 

fapt  care va sprijini deschiderea si operarea mai eficienta instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor din cadrul  SMID-urilor; 

- Stimularea constituirii/ pregătirii de depozite de deşeuri conforme pentru 

deșeurile inerte; 

21   

Impactul asupra sarcinilor 

administrative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22  

Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  

4. Impactul asupra 

mediului 

Propunerile de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, vor avea efecte pozitive asupra mediului, pe termen 

mediu și lung, dupa cum urmează: 

- - Corelarea implementării taxei de depozitare cu începerea operării SMID, fapt 

ce va da posibilitatea recuperării de materii prime secundare din deșeuri, 

aceasta ducând la reducerea consumului de materii prime naturale; 

- - Stimularea pregătirii de depozite de deşeuri conforme pentru deșeurile inerte, 

reducându-se astfel pericolul poluării mediului în cazul abandonării acestor 

tipuri de deșeuri 



- - Creșterea ratei de reciclare a deșeurilor municipale și reducerea cantității de 

deșeuri municipale biodegradabile (DMB) depozitate, scăzând astfel 

cantitatea de gaze cu efect de seră eliminate de către depozitele de deșeuri; 

- - reducerea pericolului de apariție a depozitelor neconforme sau a abandonării 

deșeurilor în spații neamenajate și deschise, cu risc mare a poluare a mediului 

și de afectare a sănătății umane. 

5.Alte informaţii În conformitate cu Directiva nr.  2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor 

directive, România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are 

obligația de a îndeplini următoarele obiective: 

- să atingă, în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de 

minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, 

plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din 

alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor 

care provin din deşeurile menajere; 

- să atingă, în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi 

alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere 

rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 

70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de 

construcţie şi demolări; 

- să atingă un obiectiv de 60% de valorificare a deşeurilor de ambalaje din total 

ambalaje introduse pe piaţa naţională; 

- să atingă, anual, o cantitate colectată de 4Kg/locuitor de deşeuri electrice; 

 

Potrivit raportărilor la EUROSTAT, rata de reciclare în România la nivelul 

anului 2013 a fost de 4,3, rata de reciclare și compostare este de 13,4%, iar 

rata de depozitare de peste 85 %, în timp ce obiectivele de reciclare ale 

României sunt de 50 %. 

2.  

Secţiunea a 4-a:  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus,  din 

care:                  

 a) buget de stat, din acesta:             

  (i) impozit pe profit                  

  (ii) impozit pe venit                  

 b) bugete locale:                         

  (i) impozit pe profit                         

 c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat:  

  (i) contribuţii de asigurări  

Proiectul de act normativ propus va conduce la modificari ale veniturilor 

Fondului pentru mediu, în sensul diminuării substanțiale față de nivelul 

actual al încasărilor. 

În vederea stabilirii impactului financiar asupra bugetului Fondului pentru 

mediu, apreciem că la nivel naţional cantitatea de deşeuri generată este de 

5.085.082 t, iar indicele de scădere a cantităţilor de deşeuri eliminate este 

progresiv, crescând anual datorită valorii taxei şi responsabilizării 

colectorilor de deşeuri/autorităţilor publice locale care vor implementa 

sisteme de colectare/sortare a deşeurilor în vederea creşterii gradului de 

colectare a deşeurilor şi reciclarea acestora. Apreciem că, anual, cantităţile 

de deşeuri eliminate prin depozitare vor scădea cu 10% în anul 2017, cu 

20 % în anul 2018, cu 30% în anul 2019 iar în anul 2020 cu 40%. Astfel, 

în anul 2017 se vor reduce cantităţile de deşeuri depozitate cu 508.508 

tone, în anul 2018 cu 1.017.017 tone, în anul 2019 cu 1.525.525 tone ,iar 

în anul 2020 cu 2.034.033 tone. Obligaţiile de plată ale operatorilor care 



asigură serviciul de salubrizare al localităților și de unitățile administrativ-

teritoriale sau, după ca, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiilor care realizează în regim propriu salubrizarea localităților, vor 

fi de cca. 40.680 mii lei în anul 2017, 122.042 mii lei în anul 2018,  

183.063 mii lei în anul 2019 și de cca. 244.083 mii lei în anul 2020. În 

contextul economic actual, estimăm că la Fondul pentru mediu se vor 

încasa aproximativ 60% din totalul sumelor datorate de operatorii 

responsabili. 

Din sumele astfel colectate, Administraţia Fondului va finanţa proiecte şi 

programe pentru protecţia mediului, inclusiv închiderea depozitelor de 

deşeuri neconforme. 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare,plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta:             

    (i) cheltuieli de personal             

    (ii) bunuri şi servicii                

 b) bugete locale:      

     (i) cheltuieli de personal             

     (ii) bunuri şi servicii                         

c) bugetul asigurărilor sociale:  

     (i) cheltuieli de personal                     

    (ii) bunuri şi servicii            

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau a cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

7. Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru                                          

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ:                                            

a) acte normative în vigoare ce vor                                       

fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului;                                          

- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 

578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 384/2013; 



b) acte normative ce urmează a fi                                          

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 

549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru 

mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, 

cu modificările şi completările ulterioare.       

11 Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice: 

a) impact legislativ - prevederi de 

modificare şi completare a cadrului 

normativ în domeniul achiziţiilor 

publice, prevederi derogatorii; 

b) norme cu impact la nivel 

operaţional/tehnic - sisteme electronice 

utilizate în desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, unităţi centralizate de 

achiziţii publice, structură 

organizatorică internă a autorităţilor 

contractante. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară  în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a:  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum şi 

a modului  în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca 

 Prezentul proiect de hotărâre a fost transmis spre consultare 

structurilor asociative ale administraţiei publice locale în 

conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea 



obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare 

a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte normative, cu 

modificările ulterioare. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul 

Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

  

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale, înfiinţarea de noi organisme 

sau extinderea competenţelor instituţiilor 

existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de 

Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
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mediu, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl 

supunem spre adoptare. 
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