
EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi 

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

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Iniţiatorul proiectului este Administraţia Fondului pentru Mediu, 
prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Raţiunea legală a prezentului proiect de ordonanţă de urgenţă 
rezidă în următoarele:

- obiectivele prevăzute în Directiva 2008I981CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile 
şi de abrogare a anumitor directive, necesitatea utilizării 
instrumentelor economice în scopul de a promova aplicarea ierarhiei 
deşeurilor, care includ, printre altele, descurajarea eliminării 
deşeurilor prin depozitare şi incinerare, schemele de plată în funcţie 
de cantitatea de deşeuri generată şi schemele de răspundere extinsă a 
producătorilor, schema de garanţie bănească pentru retumarea 
ambalajelelor reutilizabile prin care se va aplica în mod eficient şi 
transparent principiul răspunderii extinse a producătorului;

- prevederile art. 29-31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 13, art. 14 şi art. 40 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- prevederile art. 6 alin. (1^) din Hotărârea Guvernului nr.
788/2007 privind stabilirea 
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 
1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi 
completările ulterioare._____________________________________

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) este instituţie 
publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor (MMAP), finanţată integral din venituri proprii, conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 pnyind''^ondul 
pentru mediu, aprobată cu modificări şi completă^jpf^^t^0^nr. 
105/2006, cu modificările şi completările ulterl0fM%[y^^^&p\., 
numărul maxim de posturi pentru AdministraţiaplŞm(iulU^ 
Mediu este de 256, exclusiv preşedintele şi vicepre|,eXîâ'â^^^Ayit 
Regulamentului de organizare şi funcţionare â^^-^^^in^rafiei 
Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
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1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Administraţia Fondului pentru Mediu este instituţia care 

utilizează instrumentele economico-financiare în vederea atingerii 
obiectivelor prevăzute în Directiva 2008/98/CE.

A

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (11) din Hotărârea 
Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 
(CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a desemnat Administraţia Fondului pentru 
Mediu, aflată sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului, ca fiind instituţie publică responsabilă cu 
gestionarea informaţiilor privind transferul de deşeuri.

Totodată, potrivit art. 10 alin. (8) 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, Administraţia Fondului pentru Mediu pune 
la dispoziţia utilizatorilor, în mod gratuit, sistemul informatic de 
asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea 
monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de 
ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului.

Conform dispoziţiilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii 
economici prevăzuţi la alin. (1) al aceluiaşi articol al Legii nr. 
249/2015, sunt obligaţi să implementeze obligaţiile privind 
răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe 
piaţa naţională, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, 
secundar şi pentru transport, să asigure reciclarea, iar în cazul în 
care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a ambalajelor 
primare retumate şi care au devenit deşeuri; totodată, sunt obligaţi 
să asigure colectarea şi reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi 
reciclate, valorificarea prin alte metode a deşeurilor de ambalaje din 
comerţ şi din industrie pentru care sunt responsabili, fără a impune 
costuri suplimentare producătorului iniţial de deşeuri.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 16 alin. (9) lit. i) din 
aceeaşi lege, organizaţiile autorizate să implementeze obligaţiile 
privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să 
îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 la Legea 
nr. 249/2015, aplicate la întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje 
rezultate de la ambalajele preluate pe bază de contract.^___

Conform prevederilor anexei nr. 5 la Ordonanţ^vQfe-ui^nţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
modificările şi completările ulterioare, contribuţiî|if4ne>^uîe\layart. 
9 alin. (1) lit. w) şiyj, sunt calculate diferit, în fufeţ^^d^âtSgOiJi'le 

de echipamente electrice şi electronice (EEE) introdu^^|',^\a^^
Prevederile art. 29-31 din Ordonanţa de urgenţă^feuve^lui nr.
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5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 
modificările şi completările ulterioare, stabilesc obligaţia 
producătorilor de EEE şi a organizaţiilor colective care acţionează 
în numele producătorilor, de a asigura o garanţie la introducerea 
unui EEE pe piaţă, care să demonstreze că va fi finanţată gestionarea 
tuturor deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 
provenite de Ia EEE respective.

Conform prevederilor art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, 
organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului trebuie să constituie o garanţie în cuantum 
de două milioane lei în favoarea Administraţiei Fondului pentru 
Mediu, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de 
garanţie bancară sau alt instrument de garantare emis de către o 
societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu 
scopul garantării obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Prevederile art. 13, art. 14 şi art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2021 privind depozitarea deşeurilor, stabilesc constituirea 
garanţiei şi a fondului pentru închidere şi monitorizare postînchidere 
a depozitelor de deşeuri.

In ceea ce priveşte activităţile aferente gestionării proiectelor, 
Adminstraţia Fondului pentru Mediu va implementa două programe 
de finanţare prevăzute în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă (PNRR), respectiv Programul „Prima conectare”, 
prevăzut la Capitolul Pilonul I, Tranziţie verde, Componenta CI: 
Managementul apei, punctul IS. Sprijinirea conectării populaţiei cu 
venituri mici la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente, 
prin care va fi asigurată branşarea/racordarea gospodăriilor 
vulnerabile la sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
Programul de finanţare a instalaţiilor reciclare a deşeurilor, prevăzut 
la Capitolul Pilonul I, Tranziţie verde, Componenta C3. 
Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I].d. Construirea 
instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini obiectivele 
de reciclare din pachetul de economie circulară, prin care va fi 
asigurată susţinerea financiară a operatorilor economici în vederea - 
creşterii capacităţilor de reciclare a deşeurilor la nivel naţionaf__

De asemenea, potrivit Legii nr. 144/2019 pentru modificSea^^ 
completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 
de utilitate publică, necesară realizării unor obiecti>^^%^nîTte^s 
naţional, judeţean şi local, prin care sunt declaratlr-dlylMâtbV 

publică inclusiv lucrările de închidere şi ecologizare a depozifelof*de^

>•

§,
-35=^



deşeuri, efectuate de stat prin autorităţile publice centrale, ca urmare 
a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri, în baza unor hotărâri ale 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. 
(1), lit. r), expropriatorul pentru pentru lucrările de închidere şi 
ecologizare a depozitelor de deşeuri fiind Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, şi în 
contextul Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată 
în data de 18.10.2018, prin care s-a constatat că România nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul art. 14 lit. (b) coroborat 
cu art. 13 din Directiva 1999/31, de închidere a depozitelor de 
deşeuri neconforme, gestionarea închiderii acestor depozite revine 
personalului Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Având în vedere complexitatea activităţilor desfăşurate în cadrul 
instituţiei, gestionarea unui volum mare de activităţi aferente 
implementării dezideratelor, atât de colectare a veniturilor, cât şi de 
gestionare a proiectelor, care contribuie atât din punct de vedere 
legislativ, cât şi al sănătăţii publice, la punerea în concordanţă a 
practicilor europene cu privire la protecţia mediului, este imperios 
necesară majorarea numărului personalului instituţiei, precum şi 
salarizarea corespunzătoare a acestuia.

I. Având în vedere prevederile art. 10 alin. (8) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, prin care Administraţia Fondului 
pentru Mediu pune la dispoziţia utilizatorilor, în mod gratuit, 
sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), 
precum şi prevederile art. 6 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 
788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 
1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin care s-a desemnat Administraţia 
Fondului pentru Mediu, aflată sub coordonarea autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului, ca fiind instituţia publică 
responsabilă cu gestionarea informaţiilor privind transferul de 
deşeuri,

In scopul monitorizării eficiente şi verificării corectitudinii 
tranzacţiilor cu deşeuri pe teritoriul României, este necesară 
completarea alin. (3) art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005, prin introducerea literei o), cu următorul cuprins:

“o) gestionează sisteme informatice care permit monitorizarea 
tranzacţiilor cu deşeuri pe teritoriul naţional.”

- pentru implementarea corectă a sistemului privind 
răspunderea extinsă a producătorului, în concordanţă cu prevederile 
art. 16 alin. (1) şi (4) şi ale alin. (9) lit. i) din Legea nr,^49/20J5 
privind gestionarea deşeurilor, cu modificările şi^^jţ^^pletanies 
ulterioare, se impune modificarea Ordonanţei d^^t‘§enţ|iA^^\ 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pent&femejîu^^^u jl 
modificările şi completările ulterioare, potrivit prme^&îi d^‘

Schimbări
preconizate2.3.
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ordonanţă de urgenţă supus aprobării;
- pentru corelarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005 cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind 
gestionarea anvelopelor uzate, se impune modificarea literei v) de la 
art. 9 alin. (1) din OU.G. nr. 196/2005;

- de asemenea, este necesară abrogarea art. 9 alin. (1) lit. v^l), 
precum si a articolelor următoare care fac referire la această 
contribuţie, respectiv a art. 10 alin. (2^2) şi alin. (3^5). întrucât 
obligaţiile de plată menţionate la art. 9 alin. (1) lit. d), v) şi v^l) sunt 
anuale, abrogarea acestora intervine începând cu data de 
01.01.2023;

- în scopul reglementării unor măsuri pentru exceptarea de la 
plata ecotaxei a pungilor destinate uzului casnic, având în vedere că 
acestea nu se încadrează în categoria ambalajelor de desfacere 
pentru care se datorează ecotaxa, precum şi în vederea aplicării unor 
sancţiuni operatorilor economici pentru neîndeplinirea obligaţiei de 
evidenţiere a ecotaxei pe documentele de vânzare, se impune 
modificarea art. 9 alin. (1) lit. q); corelativ, este necesară 
modificarea art. 11 alin. (2^), precum şi stabilirea unor sancţiuni 
aplicate în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. 1 
lit. q), astfel cum sunt prevăzute la punctul 23 din prezentul proiect 
de ordonanţă de urgenţă.

Luând în considerare noile obligaţii de inscripţionare a pungilor 
de uz casnic şi de comercializare a acestor pungi, instituite în sarcina 
operatorilor economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit.q), este 
necesară acordarea unui termen de conformare în sarcina acestor 
operatori economici, prin introducerea art. V, cu următorul cuprins :

„Sancţiunileprevăzute la art. 75 alin. (8)-(10) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel cum sunt prevăzute la pct. 23 al art. J din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu 1 ianuarie 2023. ”

III. Având în vedere că valoarea contribuţiei prevăzute la 
categoria 3 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 
modificările şi completările ulterioare, este de aproximativ 5 ori mai 
mare decât costurile de colectare a acestor categorii de echipamente, 
costuri raportate de către organizaţiile colective care au preluat 
responsabilitatea gestionării de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, este necesară ajustarea contribuţiei pentru aceste 
categorii la o valoare corespunzătoare. De asemenea, întrucât 
obligaţia de plată a contribuţiei prevăzute la art. 9 alţrtjţljlil.'^w) 
este anuală, potrivit art. 11 alin. (2) din O.U.G. 
necesară instituirea unei dispoziţii tranzitorii pra'v’irâfjinţfârca^în 
vigoare a modificării tabelului de la anexa nr. 5, lalf ia,iJu^i|^d23jJ,

Având în vedere modificările menţionate \i?iVţbr4icţpe^i4^



claritatea textului prevăzut la art. 10 alin. (2), este necesară 
reformularea acestuia, conform punctului 9 din prezentul proiect de 
ordonanţă de urgentă.

A

IV. In scopul asigurării controlului asupra cantităţilor de deşeuri 
tranzacţionate, este necesară instituirea unor obligaţii şi a unor 
sancţiuni în sarcina operatorilor economici care tranzacţionează 
deşeuri pe piaţa naţională, în sensul utilizării aplicaţiei informatice 
SIATD în vederea monitorizării şi verificării trasabilităţii deşeurilor.

Astfel, se modifică art. 10 alin. (9) şi se introduc noi alineate, 
alineatele (10)-(13), potrivit punctelor 12 şi 13 din prezentul proiect 
de ordonanţă de urgenţă. De asemenea, se modifică alin. (5) de la 
art. 15 şi se introduce alin. (6) la art. 15, potrivit punctelor 22 şi 23. 
Având în vedere faptul că este necesar un termen de conformare 
pentru respectarea noilor obligaţii, la articolul 12, după alineatul (7) 
se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), conform punctului 
18 din prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă.

V. Având în vedere prevederile art. 29-31 din O.U.G. nr. 5/2015 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la obligaţia 
producătorilor de EEE şi a organizaţiilor colective care acţionează 
în numele producătorilor, de a asigura o garanţie la introducerea 
unui EEE pe piaţă, care să demonstreze că va fi finanţată gestionarea 
tuturor DEEE provenite de la EEE respective, este necesară 
reglementarea regimului juridic al constituirii şi executării acestor 
garanţii, prin introducerea articolului 12^, în completarea articolului 
12 existent, a alin. (11) la art. 15 şi abrogarea art. 9^ din O.U.G. nr. 
196/2005, pentru corelarea textului de act normativ.

VI. Având în vedere prevederile art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, 
este necesară introducerea unui nou articol, articolul 12^, care să 
legifereze modalitatea de executare a acestei garanţii şi abrogarea 
art. 10 alin. (2^), pentru corelarea textului de act normativ.

VII. Luând în considerare prevederile art. 13, 14 şi 40 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, 
care privesc constituirea garanţiei şi a fondului pentru închidere şi 
monitorizare postînchidere a depozitelor de deşeuri, este obligatorie 
reglementarea modalităţii de constituire şi executare a garanţiei de 
mediu, prin introducerea art. 12^ , a alin. (11) la art. 15, şi a lit. c) la 
art. 16 alin. (1).

VIII. In contextul actual, la nivel european se pune jm-accent
deosebit pe debirocratizare, simplificare legislativă şi^îg1tal[2afe,;- 
astfel încât se impune modificarea articolului 11, aline^ăjj^')? dy^cj\ 

cum urmează: ^
''Declaraţia se depune la Administraţia FonduIui\^mv^^ijl^ac^j^. 

electronice de transmitere la distanţă, iar plata se reafiz^^iajn^^ăm /
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cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.^’’
IX. Pe lângă proiectele şi programele finanţate din sumele care se 

constituie venit la Fondul pentru mediu. Administraţia Fondului 
pentru Mediu gestionează două programe de finanţare prevăzute în 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, dar şi proiectele 
de închidere a depozitelor de deşeuri, în contextul Hotărârii Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în data de 18.10.2018, 
prin care s-a constatat că România nu şi-a îndeplinit obligaţiile care 
îi revin în temeiul art. 14 lit. (b) coroborat cu art. 13 din Directiva 
1999/31, de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme.

Pentru ducerea la îndeplinire a tuturor activităţilor care cad în 
sarcina instituţiei şi având în vedere faptul că activitatea AFM s-a 
dezvoltat mult peste capacităţile administrative ale Administraţiei 
Fondului, este imperios necesară stabilirea unui număr de salariaţi 
adecvat noilor cerinţe şi completarea persoanelor de conducere cu 
un vicepreşedinte şi un secretar general, în scopul coordonării 
eficiente a instituţiei.

De asemenea, având în vedere complexitatea activităţilor 
desfăşurate în cadrul instituţiei, gestionarea unui volum mare de 
activităţi aferente implementării dezideratelor care contribuie atât 
din punct de vedere legislativ, cât şi al sănătăţii publice, la punerea 
în concordanţă a practicilor europene cu privire la protecţia 
mediului, faptul că personalul instituţiei este remunerat inferior 
raportat la alte instituţii care desfăşoară acelaşi tip de activităţi, 
ţinând seama de faptul că salarizarea personalului din instituţiile 
publice finanţate integral din venituri proprii nu este realizată în 
baza Legii bugetului de stat, intervenţia legislativă neavând impact 
asupra bugetului de stat, iar alocarea cheltuielilor realizate pe 
capitole bugetare se realizează în mod autonom, acordarea 
drepturilor de natură salarială fiind efectuată în limita bugetului 
aprobat şi a veniturilor realizate ale instituţiilor cărora li se aplică 
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, este necesară salarizarea 
corespunzătoare a personalului din cadrul instituţiei.

Necesitatea, oportunitatea şi răspunderea pentru elaborarea 
proiectului de act normativ aparţin iniţiatorului, respectiv 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, care promovează proiectul 
de act normativ prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în 
conformitate cu prevederile art.l lit.b) din Regulamentul privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 
proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.561/2009, cu modificările ulterioare.

Nu au fost identificate.Alte informaţii2.4.



Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic

Descrierea generală a 
beneficiilor 
costurilor estimate ca 
urmare a intrării în 
vigoare a actului 
normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.3.1.
Şl

Impactul social3.2. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Impactul
drepturilor
libertăţilor
fundamentale
omului

3.3. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.asupra
Şl

ale

3.4. Impactul
macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Impactul asupra 
economiei şi asupra 
principalilor 
indicatori 
macroeconomici

3.4.
1.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.4. Impactul asupra 
mediului 
concurenţial şi 
domeniul ajutoarelor 
de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2.

3.5. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.6. Impactul asupra
mediului
înconjurător

Modificările aduse legislaţiei în vigoare sunt de natură să 
stimuleze activitatea de reciclare şi valorificare a deşeurilor 
generate pe teritoriul României, precum şi gestionarea eficientă a 
deşeurilor în vederea atingerii obiectivelor stabilite la nivel 
european. Astfel, impactul asupra mediului va fi unul pozitiv, prin 
dezvoltarea premiselor care conduc la reciclarea şi valorificarea 
deşeurilor şi, în consecinţă, la diminuarea poluării generate de 
depozitarea acestora._______________________________________
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.3.7. Evaluarea costurilor 

şi beneficiilor din 
perspectiva inovării 
şi digitalizării

3.8. Evaluarea costurilor 
şi beneficiilor din 
perspectiva 
dezvoltării durabile

Proiectul de act normativ nu se referă Ia acest subiect

S-y-''
‘iiS//3.9. Alte informaţii Nu au fost identificate.
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Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât $i pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri
- în mii lei (RQN) -

Media
Anul
curent

peIndicatori Următorii patru ani
cinci
ani

1 2 3 4 65 7
Proiectul de act 
normativ nu se 
referă la acest 

subiect.

4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale 
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribuţii de asigurări
d) alte tipuri de venituri
(se va menţiona natura acestora)

Proiectul de act 
normativ nu se 
referă la acest 

subiect.

4.2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
d) alte tipuri de cheltuieli 
(se va menţiona natura acestora) 
Instituţie publică finanţată integral din 
venituri proprii - cheltuieli de personal

9.576 19.152 21.067 21.067 21.067 18.386

Proiectul de act 
normativ nu are 
impact asupra 

bugetului de stat 
sau bugetului 

local.

4.3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: /k %i\ \
a) buget de stat r
b) bugete locale
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Necesarul de 
credite de 

angajament şi 
bugetare pentru 

asigurarea 
finanţării 

cheltuielilor de 
personal 

suplimentate, se 
suportă prin 

suplimentarea 
veniturilor la 

bugetul 
Administraţiei 

Fondului pentru 
Mediu estimate a 

fi încasate la 
Fondul pentru 

Mediu în 
semestrul al 

doilea.

4,4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare

. Proiectul de act 
normativ nu se 
referă la acest 

subiect.

4.5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

Proiectul de act 
normativ nu se 
referă la acest 

subiect.

4.6. Calcule 
fundamentarea

detaliate privind 
modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de 
acte normative a căror adoptare atrage 
majorarea cheltuielilor bugetare, a 
următoarelor documente:

Proiectul de act 
normativ nu se 
referă la acest 

subiect.
a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, însoţită de ipotezele şi 
metodologia de calcul utilizate;
b) declaraţie conform căreia majorarea 
de cheltuială respectivă este compatibilă 
cu obiectivele şi priorităţile strategice 
specificate în strategia fiscal-bugetară, 
cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele 
de cheltuieli prezentate în strategia 
fiscal-bugetară.

7>Nu au fost 
identificate. '//4.8. Alte informaţii /7IC

rr \ ^
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Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului 
de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.5.1.

Impactul asupra legislaţiei în 
domeniul achiziţiilor publice

5.2. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia UE (în 
cazul proiectelor ce transpun sau 
asigură aplicarea unor prevederi 
de drept UE).

5.3. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5.3. Măsuri normative necesare 
transpunerii directivelor UE

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1.

5.3. Măsuri normative necesare 
aplicării actelor legislative ale UE

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2.

Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.5.4.

Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente asumate

5.5. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Alte informaţii Nu au fost identificate.5.6.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

Informaţii privind neaplicarea procedurii 
de participare la elaborarea actelor 
normative

6.1.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

Informaţii privind procesul de consultare 
cu organizaţii neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate

6.2.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

Informaţii despre consultările organizate 
cu autorităţile administraţiei publice 
locale

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

6.3.

Informaţii privind puncte de vedere/opinii 
emise de organisme consultative 
constituite prin acte normative

6.4.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

6.5.
Proiectul prezentului act normativ ajost^vizat 
de Consiliul Legislativ prin^^v-izul^^nr. 
1043/2021

Alte informaţii6.6. Nu au fost identificate.
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Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea

proiectului de act normativ
A.

In procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au fost îndeplinite procedurile prevăzute 
de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată.

Informarea societăţii civile cu 
privire la elaborarea proiectului de 
act normativ7.1.

Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii
diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.7.2.

cetăţenilor sau

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare

Măsuri de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.8.1.

Alte informaţii Nu au fost identificate.8.2.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.
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