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Nr. ................/CB/............................. 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului  

”Decizie privind recuperarea sumelor încasate din restituirea finanţărilor acordate” 

 

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 privind modificarea anexelor la 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor 

de completare şi depunere a acestuia.   

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile  

art. 11 alin. (4) 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, conform cărora  ”Formularele şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind 

administrarea creanţelor datorate bugetului Fondului pentru mediu se aprobă prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului”.  

Având în vedere necesitatea completării cadrului legal pentru recuperarea, de către 

Administrația Fondului pentru Mediu a sumelor încasate din restituirea finanţărilor acordate, în 

concordanță cu dispozițiile art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, referitoare la deciziile privind stabilirea unor creanţe bugetare, 

articol potrivit căruia: ”(1)Creanţele bugetare reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri 

publice ce trebuie recuperate potrivit legii se stabilesc prin decizie, de către autorităţile competente, 

în măsura în care legea specială nu prevede altfel. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) este titlu de 

creanţă bugetară potrivit art. 1 pct. 38 şi poate fi contestată potrivit prezentului cod. Contestaţia se 

soluţionează de către autoritatea emitentă. Dispoziţiile titlului VIII sunt aplicabile în mod 

corespunzător.”,  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu  a 

fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 50/2019, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543/02.07.2019. 

Rațiunea juridică a proiectului de ordin supus aprobării este determinată de modificările 

actelor normative din domeniul de reglementare a contribuțiilor și taxelor la bugetul Fondului pentru 

mediu. Astfel, prin Ordonanța de urgență nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, alineatul (22) al articolului 11,  a fost modificat, astfel: 

"(22) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l), ş), ţ), şi v1) se stabilesc prin decizie emisă de 

Administraţia Fondului pentru Mediu şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel: 
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a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până 

la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; 

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este 

până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv." 

Astfel, a fost adaugată și litera l) a alineatului (1) de la articolul 9, printre sumele care se 

constituie venit la Fondul pentru mediu și pentru recuperarea cărora se emite decizie de către 

Administrația Fondului pentru Mediu. 

Potrivit alineatelor (1) și (2) ale articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005, ”Contribuţiile, taxele, penalităţile şi alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului 

pentru mediu se gestionează de Administraţia Fondului şi urmează regimul juridic al impozitelor, 

taxelor, contribuţiilor şi al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea 

nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Administrarea contribuţiilor, taxelor, 

penalităţilor şi a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, 

stabilirea, controlul, colectarea, soluţionarea contestaţiilor, precum şi îndeplinirea măsurilor 

asigurătorii şi procedura de executare silită se realizează de Administraţia Fondului în conformitate 

cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod 

corespunzător.”  

În conformitate cu art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, 

”Deciziile şi declaraţiile privind stabilirea creanţelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie 

titlu de creanţă şi devin executorii la data scadenţei”, astfel încât și decizia care va fi aprobată prin 

prezentul proiect de act normativ va avea același regim juridic. 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (22) și (4), ale art. 12 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, precum și pentru motivele invocate, vă 

rugăm să aprobați Ordinul pentru aprobarea modelului și conținutului formularului ”Decizie 

privind recuperarea sumelor încasate din restituirea finanţărilor acordate”. 

 

  Cu deosebită consideraţie, 

 

PREȘEDINTE, 

Cornel BREZUICĂ 
   

 

 

Director Direcția Juridică,       Șef serviciu Analiză și Avizare DJ, 

Emilia Pavel          Andreea Coman 

 


