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Cabinet Preşedinte                                                                

 Nr. ........./........................... 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 

578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul 

pentru mediu 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) 

și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de ordin pentru modificarea 

și completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile  art. 6 lit. 

j) și m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și art. 17 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 

privind Fondul pentru Mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006. Ulterior, acest 

act normativ a fost modificat succesiv prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile 

nr. 1607/2008, Ordinul ministrului mediului nr. 1648/2009, Ordinul ministrului mediului şi 

pădurilor nr. 1032/2011, Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 192/2014, 

Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2413/2016. 

 

Prin O.U.G. nr. 48/2017 din 30 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial  nr. 506 din 

30 iunie 2017 a fost modificată și completată O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, intervenindu-se asupra textelor de reglementare a taxelor și contribuțiilor la bugetul 

Fondului pentru mediu și stabilindu-se noi termene de aplicare a respectivelor norme. 

Promovarea acestui act normativ de modificare și completare a O.U.G. nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu a fost determinată în principal de: 

- necesitatea completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de 

către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deşeuri şi politici de 

mediu, necesitatea identificării şi implementării unor modalităţi eficiente de impunere în 
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sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale 

de valorificare a deşeurilor statuate prin directivele Uniunii Europene, 

     - 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, 

    - faptul că actuala formă a taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a condus la 

majorarea tarifelor practicate pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor cu contravaloarea acestei obligaţii fiscale datorată la Fondul pentru mediu, 

reflectându-se asupra veniturilor populaţiei, care în final va suporta această cheltuială, 

     - necesitatea de a se asigura cadrul legal necesar pentru creşterea progresivă a 

obiectivului prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) 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 conformarea contribuabililor în sensul creşterii nivelului de 

colectare a deşeurilor municipale, 

     - faptul că implementarea treptată a obiectivului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de trei ani are 

scopul de a reduce cantitatea de deşeuri care se depozitează şi stimulează, în primul rând, 

utilizarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor finanţate şi construite cu ajutorul fondurilor 

Uniunii Europene şi, în al doilea rând, pregătirea de depozite de deşeuri conforme pentru 

deşeurile inerte, apreciem că prin prezenta ordonanţă de urgenţă se va asigura creşterea 

cantităţilor de deşeuri colectate, sortate, tratate mecanobiologic, urmând ca în anul 2020 să fie 

atins obiectivul minim prevăzut în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

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

    - având în vedere modificările aduse Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se reglementează în sarcina 

producătorilor de deşeuri şi a autorităţilor administraţiei publice locale obligaţia de a atinge, 

până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor, cel 

puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, provenind din deşeurile menajere sau, 

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

care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală. 

 

Totodată, prin art. 17 alin. 1 din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare s-a statuat că 

”Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) - f), i), j), 

p), q), s), ş), ţ), v) - y) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului.”. Drept pentru care, Administratia Fondului pentru Mediu a elaborat 

prezentul proiectul de Ordin M.M. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
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mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, pe baza şi în executarea OUG nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, într-un termen util care să facă posibilă ducerea lor la îndeplinire a 

prevederilor legale care reglementează regimul veniturilor la bugetul Fondului pentru mediu. 

 

Față de cele de mai sus, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului pentru modificarea și 

completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, 

în forma înaintată. 

  

 

Director, 

Marian CUCU 

 

Director Direcția Juridică,   

Marian CUCU  

 

  


