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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

  
Cabinet Preşedinte 

 

  

REFERAT DE APROBARE 

a Ordinului privind modificarea 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 privind modificarea 

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. 17 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora  

„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”. 

 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 din 28 iunie 2016, publicată în 

Monitorul Oficial  nr. 489 din 30 iunie 2016 a fost modificată și completată Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost modificate și introduse 

noi taxe și contribuții la bugetul Fondului pentru mediu. Promovarea acestui act normativ de 

modificare și completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu a fost determinată în principal de: 

- necesitatea clarificarea 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 

valorificare sau incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie, a deșeurilor de 

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

urmare a nerealizării obligațiilor asumate ca stat membru prin Tratatul de aderare; 
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- necesitatea corelării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, 

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

ulterioare, care fac trimitere la dispozițiile Ordonanţei   Guvernului nr. 92/2003, privind Codul 

de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu modificările și 

terminologia introdusă prin Noul Cod de procedură fiscală, reglementat prin Legea nr. 

207/2015, cu modificările și completările ulterioare, act normativ intrat în vigoare la data de 1 

ianuarie 2016; 

- armonizarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată 

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

cu dispozițiile noului Cod fiscal reglementat prin Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, act normativ intrat în vigoare la 

data de 1 ianuarie 2016 și clarificarea naturii fiscale a unor venituri la bugetul Fondului pentru 

mediu; 

-implementarea în regim de urgență a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, act normativ prin care s-a 

îndeplinit obligația României de a transpune în legislația națională Directiva 2012/19/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice (DEEE), având în vedere faptul că o întârziere în ceea ce priveşte 

respectarea obligaţiei de comunicare a măsurilor de transpunere poate atrage înaintarea la 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de către Comisia Europeană împotriva României a 

acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, în temeiul art. 258 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene; 

- 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 deşeurile de echipamente electrice şi electronice reprezintă unul dintre 

domeniile-ţintă care trebuie reglementate, iar, ca o consecinţă imediată a neadoptării măsurilor 

stabilite prin prezentul act normativ, sunt afectate, pe de o parte, interesele şi obiectivele 

politicii de mediu privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi a 

sănătăţii umane, iar, pe de altă parte, neîndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 6.2 pentru 

Programul operaţional Infrastructură mare 2014 – 2020. 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2016 din 28 iunie 2016, publicată în 

Monitorul Oficial  nr. 489 din 30 iunie 2016 a fost modificată şi completată Legea nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Potrivit 

art. 27 din acest act normativ ”constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici 

prevăzuţi la art. 16 alin. (1) şi de către operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) 

lit. b) se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Administraţiei Fondului pentru 

Mediu.” Obligațiile reglementate în sarcina operatorilor economici care gestionează 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare 



 

 
 

 

 
Splaiul Independenţei, nr. 294, Corp A, Sector 6, București   Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50    

www.afm.ro 

se impun a fi preluate în legislația aplicabilă Fondului pentru mediu și trebuie corelate cu 

Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu 

 

 

Pentru motivele invocate, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului privind modificarea 

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

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

   Cu deosebită consideraţie, 

 

P R E Ş E D I N T E, 

István JAKAB 

 

 

 

 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RESURSE UMANE, 

Director, 

Grațiela DUMITRACHE 

 

  


