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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

Ordonanţă de urgență 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    

Administraţia Fondului pentru Mediu este instituţie publică aflată în 

coordonarea Ministerului Mediului, 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; 
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    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.  

  

      Dat fiind faptul că în prezent capacitățile de tratare existente fie nu 

sunt utilizate la capacitatea proiectata, fie nu sunt în operare, aplicarea 

nivelului în vigoare al taxei de depozitare (80 lei/t sau aproximativ 18 

euro/t în 2017) conduce, în cazul deșeurilor municipale, la cresterea 

tarifului plătit de către utilizatorii casninici și non-casnici, fără 

posibilitatea de a influenta cresterea gradului de reciclare/valorificare a 

deseurilor. Astfel, în aceste conditii taxa de depozitare pentru deseurile 

municipale nu functioneaza ca un instrument economic. 

 

      Situația actuală a gestionării deșeurilor municipale din România (date 

EUROSTAT 2015) se caracterizează prin: 

- cantitatea totala generata 4,895 milioane tone (247 kg/locuitor si 

an); 

- cantitatea de deseuri eliminata prin depozitare 3,522 milioane tone 

(circa 72 % din cantitate totala generata); 

- cantitatea de deseuri reciclata materiale 277 mii tone (circa 5,6% 

din cantitatea totala generata); 

- cantitatea de deseuri compostate, inclusiv compostare individuala 

365 mii tone (circa 7,5% din cantitatea totala generata). 

Gradul scazut de reciclare este determinat in principal de implementarea 

scazuta a colectarii separate a deseurilor municipale. In conformitate cu 

prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si 

completarile ulterioare,  operatorii economici care asigura colectarea si 

transportul deşeurilor au obligatia de a asigura colectarea separata a 

deseurilor cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hârtie, metal, plastic 

si sticla si de a nu amesteca aceste deseuri.   

Faptul ca implementarea colectarii separate conform preverilor legale nu 

este extina la nivel national are ca si consecinta si utilizarea scazuta a 

capacitatilor de tratare existente. Astfel, in prezent este utilizata doar circa 

50% din capacitatea totala de sortare existenta si circa 20% din 

capacitatea totala de compostare existenta.  

 

     Având în vedere situația actuală în ceea ce privește sistemul de 

gestionare a deșeurilor din România, continuarea implementarii taxei de 

depozitare in perioada imediat urmatoare nu este în concordanță cu 
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realitatea din piata Romaniei, ceea ce va conduce la 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.  

 

     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: “c) taxele încasate de la 

proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile 

nepericuloase şi deşeurile inerte eliminate final prin depozitare, în cuantumul 

prevăzut în anexa nr. 2, cu excepţia cenușii și zgurii provenite de la centralele 

de producție a energiei termice și electrice “. 



4 

 

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

diminuării semnificative a taxei de depozitare pentru deseurile municipale 

pana in anul 2019 inclusiv, an in care este estimat ca toate instalatiile de 

tratare (sortare, compostare, tratare mecano-biologica) in operare sau in 

construire vor fi utilizate la capacitatile proiectate, concomitent cu 

implementarea  la nivel national a unui sistem de colectare separata a 

deseurilor municipale in conformitate cu prevederile legale.  

 

Pentru celelalte tipuri de deseuri nepericuloase si inerte, altele decat 

deseurile municipale si cenușa și zgura provenite de la centralele de 

producție a energiei termice și electrice, taxa de depozitare va ramane la 

nivelul actual prevazut in legislatie pana in anul 2021. Incepand cu anul 

2022 nivelul taxei de depozitare pentru toate tipuri de deseuri 

nepericuloase si inerte cu exceptia cenușei și zgurii provenite de la 

centralele de producție a energiei termice și electrice va creste la un nivel 

de 180 lei/tona. Acesta este nivelul determinat in cadrul studiului 

JASPERS „Evaluarea impactului diferitelor instrumente economice 

asupra cantităților de deșeuri reciclate/valorificate și deviate de la 

depozitele din Romania”, pe baza experientei din statele membre UE care 

au implementat taxa de depozitare, care asigura o eficacitate maxima a 

instrumentului. 

 

      Prin art. I pct 2 se propune introducerea în regim de urgență a unui 

nou instrument economic pentru deseurile municipale pentru perioada 

2017-2019 la art. 9 alin. (1) dupa lit. y), astfel: “z) o contribuţie de 80 

lei/tonă, datorată de operatorii definiţi conform prevederilor Legii 

serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, licenţiaţi pentru furnizarea/prestarea uneia sau 

mai multor activităţi ale serviciului de salubrizare, respectiv unitățile 

administrativ teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiilor, care realizează în regim propriu salubrizarea 

localităţilor. Contribuţia este plătită pentru diferenţa dintre cantităţile de 

deşeuri municipale nepericuloase efectiv depozitate într-un an şi 

cantităţile de deşeuri municipale nepericuloase corespunzătoare 

obiectivele privind cantităţile de deşeuri municipale depozitate prevăzute 

în anexa nr. 2.1.  În deşeurile municipale nepericuloase sunt incluse şi 

deşeurile provenite din locuinţe generate de activităţi de reamenajare şi 

realibilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. În cazul în care un 

operator al serviciului de salubrizare desfăşoară mai multe activităţi din 

anexa 2.1, plata contribuţiei se realizează pentru fiecare activitate 

desfăşurată. Contribuţia nu reprezintă criteriu la stabilirea tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare conform Ordinului 

Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 
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Introducerea acestui nou instrument economic pentru deseurile 

municipale pentru perioada imediat urmatoare se impune în vederea 

instituirii unui instrument fiscal de mediu pentru stimularea colectarii 

separate si utilizarea tuturor capacitatilor de tratare existente la 

capacitatile si parametri proiectati, astfel incat sa se asigure o scadere a 

cantitatii de deseuri municipale depozitate. 

Obiectivele pentru operatorii de colectarea separata si transportul separat 

al deseurilor municipale, inclusiv fractiile colectate separat, fara a aduce 

atingere fluxului de echipamente electrice si electronice, baterii si 

acumulatori sunt stabilite pe baza capacitatilor de sortare, compostare si 

tratare mecano-biologica in operare sau in construire (inclusiv instalatiile 

din proiectele privind sistemele de management integrat al deseurilor 

finalizate sau fazate) si avand in vederea obligativitatea legislativa privind 

asigurarea colectarii separate. 

Obiectivele pentru operarea statiilor de sortare, compostare si tratare 

mecano-biologica sunt stabilite pe baza parametrilor de functionare, astfel 

incat sa se asigure un grad cat mai mare de valorificare a deseurilor, 

respectiv de indepartare a deseurilor de la depozitare. Aceste obiective 

sunt incluse si in proiectele privind sistemele de managament integrat al 

deseurilor si sunt luate in considerare si la elaborarea Planului National 

de Gestionare a Deseurilor pentru perioada 2014-2025. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, instituirea acestui instrument 

fiscal de mediu, gradual, începând cu anul 2017 si pana in anul 2019 

inclusiv, care să penalizeze neindeplinirea obiectivelor privind reducerea 

cantitatii de deseuri depozitate, 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. 3 se propune introducerea unui nou alineat (2^1) la 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 contribuabili, 

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

a Guvernului. 
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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. 8 și 9 se propune înlocuirea, respectiv introducerea unei noi 

anexe,  anexa nr. 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).  

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: 

- Implementarea unei penalitati aplicate operatorilor de 

salubrizare pentru neindeplinirea obiectivelor referitoare la 

cantitatea maxima depozitata si ulterior a taxei de depozitare, va 

sprijini deschiderea si operarea mai eficienta instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor din cadrul  SMID-urilor; 

- Implementarea taxei de depozitare atat pentru deseurile 

industriale nepericuloase, cat si pentru deseurile municipale 

incepand cu anul 2020 va conduce la cresterea oportunitatilor de 

investitii in instalatii de tratare si reciclare. 

 

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: 
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- - 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; 

- - 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 prevederile directivelor europene si a legislatiei 

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

obligația de a îndeplini următoarele obiective: 

- depozitarea este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil 

unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor legislative; 

- 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. 

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 
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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:                                            

- 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; 
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a) acte normative în vigoare ce vor                                       

fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului;                                          

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. 
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3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca 

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 

 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 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  

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 

file:///D:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temp/AppData/Local/Users/L.Hristodorescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00089045.htm
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Fondul pentru mediu, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl 

supunem spre adoptare. 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL MEDIULUI  

Daniel CONSTANTIN 

 

 
AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE 

 MINISTRUL ECONOMIEI,     

Sevil SHHAIDEH 

 

Mihai TUDOSE 

 

 

MINISTRUL ENERGIEI  

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

Toma-Florin PETCU 

 

Teodor-Viorel MELEȘCANU  

 

 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU 

AFACERI EUROPENE 

 

Ana BIRCHALL 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 

Alexandru Răzvan CUC Florian-Dorel BODOG 

 

 

 

MINISTRUL AGRICULTURII ȘI 

DEZVOLTĂRII RURALE 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE  

PETRE DAEA VIOREL ȘTEFAN 

 

 

 

MINISTRUL JUSTITIEI 

 

Tudorel TEOADER 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-ministrul-dezvoltarii-regionale-administratiei-publice-i-fondurilor-europene
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-energiei1484329879
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-externe1484329629
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-sanatatii1484329942
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor-publice1484329680

