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REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 

"Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi 

depunere a acestuia 

  

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 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”.  

Rațiunea juridică a proiectului de ordin supus aprobării este determinată de 

modificările legislative ale prevederilor actelor normative care reglementează noi categorii de 

venituri la bugetul Fondului pentru mediu, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2017, prin care se 

modifică metodologia de calcul a obligațiilor fiscale administrate de Administratia Fondului 

pentru Mediu, precum și modalitatea de îndeplinire de către contribuabili  / plătitori a obligațiilor 

de declarare și de plată. 

  

  



Astfel, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, au 

fost introduse noi contribuții la Fondul pentru mediu datorate de operatorii economici care 

introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, precum și de operatorii 

economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice, respectiv a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili. De 

asemenea, s-a reglementat modalitatea de stabilire și de plată a contribuţiei datorată de unităţile 

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

pe tona de deşeuri municipale eliminate prin depozitare și s-a modificat textul de reglementare 

a contribuţiei la Fondul pentru mediu datorată de operatorii economici autorizaţi pentru 

preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a 

anvelopelor uzate. Pentru toate aceste obligații fiscale la Fondul pentru mediu, s-au stabilit 

termene noi de declarare și de plată care nu se regăsesc în forma actuală a Ordinului ministrului 

mediului şi gospodăririi apelor nr. 549 din 5 iunie 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. 

Totodată, prin Ordinul MMAP nr. 2413/21.12.2016 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, s-a 

reglementat un mod de calcul unitar şi documentat pentru contribuţiile, taxele, penalitățile și alte 

sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) - f), i), j), p), q), s), ş), ţ), v) - y) 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, care trebuie corelat cu 

dispozițiile Ordinului MMGA nr. 549/2006, prentru a asigura contribuabililor / plătitorilor către 

Fondul pentru mediu posibilitatea respectării termenelor de declarare a noilor obligații intrate în 

vigoare cu 1 ianuarie 2016. 

 

În consecință, având în vedere faptul că Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi 

apelor nr. 549 din 5 iunie 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, în vigoare la acest moment, nu 

este corelat cu normele de reglementare a obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, și ținând 

cont de importanța activității de administrare fiscală realizată de Administratia Fondului pentru 

Mediu, se constată necesitatea elaborării prezentului proiect de act normativ.   



De asemenea, în concordanță cu normele de tehnică legislativă, proiectul de ordin înaintat 

abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru 

aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru 

mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

   

Pentru motivele invocate, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru 

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

  

   P R E Ş E D I N T E, 

   Mihai Alexandru MOIA 
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