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Cabinet Președinte 

 

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

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor  

nr. 1004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de 

impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră" 

  

 

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 și pădurilor nr. 1004/2011 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind 

aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect 

de seră".   

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 conexe actelor normative care reglementează 

activitatea de administrare fiscală realizată de Administrația Fondului pentru Mediu, în 

calitate de organ fiscal.   

Astfel, actul normativ prin care este aprobat, în prezent, modelul și conținutul 

formularului utilizat în activitatea de colectare creanțe fiscale, respectiv Ordinul ministrului 

mediului și pădurilor nr. 1004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 

"Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor 
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de emisii de gaze cu efect de seră", are la bază dispoziţiile art. 228 alin. (4) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală a fost abrogată explicit, prin art. 354 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, acesta din urmă intrând în vigoare la 1 ianuarie 2016.   

În consecință, având în vedere faptul că Ordinul MMP nr. 1004/2011, în vigoare la 

acest moment, face trimitere în cuprinsul său la un act normativ și la prevederi ale acestuia 

care sunt abrogate, și ținând cont de importanța activității avute în vedere la elaborarea 

proiectului de act normativ, care este în strânsă legătură cu aplicarea unor prevederi în vigoare, 

se constată necesitatea elaborării prezentului proiect de act normativ.   

  Astfel, în concordanță cu normele de tehnică legislativă, proiectul de ordin înaintat 

modifică Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1004/2011 pentru aprobarea modelului 

şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în 

cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră", publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2011.  

 

Pentru motivele invocate, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului privind 

modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1004/2011 pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalității 

prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră". 
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