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

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului  

"Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi 

neachiziționate" 

  

 

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 "Decizie de impunere privind suma 

reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate".   

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 referitoare la impunerea sumelor reprezentând contravaloarea certificatelor verzi 

neachiziționate, datorate de furnizorii, precum şi de producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din  

Legea nr. 220/2008, republicată, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 

din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare: ”Cantitatea de energie 

electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi include: 
    a) energia electrică achiziţionată şi utilizată de furnizorii de energie electrică, pentru consumul 

final al acestora, precum şi cea facturată către consumatorii finali; 

    b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu 

tehnologic, de către un producător de energie electrică;  

   c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a 

consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică”. 

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, s-a 

stabilit ca ”suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate” să facă obiectul 
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unei decizii de impunere emisă de Administrația Fondului pentru Mediu, în baza înștiințării primite 

de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin care se stabilesc operatorii 

economici debitori și sumele datorate de aceștia. Reglementarea este cuprinsă la alineatul (3^4), nou 

introdus la art. 10 din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu: ”Sumele prevăzute la art. 

9 alin. (1) lit. ţ) vor fi stabilite în baza înştiinţării emise de Autoritatea Naţională de Reglementare 

în Domeniul Energiei cu privire la operatorii economici debitori şi sumele datorate de aceştia."  

De asemenea, la art. 11 din O.U.G. nr. 196/2005 s-a prevăzut termenul de plată în cazul 

sumelor stabilite prin decizie de impunere, în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare: ”(2^2) Sumele prevăzute la 

art. 9 alin. (1) lit. ş) şi ţ) se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării 

deciziei, astfel: 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. 

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. 

 Întrucât, la acest moment nu există reglementat un formular de Decizie de impunere care să 

fie utilizat de Administrația Fondului pentru Mediu în activitatea de colectare a sumelor prevăzute 

la art. 9 alin. (1) lit. ţ) 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, se constată necesitatea elaborării prezentului proiect de act normativ.   

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

modelului şi conţinutului "Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea 

certificatelor verzi neachiziționate". 

 

PREȘEDINTE, 

Cornel BREZUICĂ 

Director Direcția juridică, 

Marian CUCU 

 

 

Șef serviciu Analiză și Avizare, 

Andreea Coman 
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