PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie
2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3 alineatul (3), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„h) desfăşoară activităţi de control la contribuabilii la bugetul Fondului pentru Mediu,
inclusiv la operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de
colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice şi la operatorii economici
autorizaţi/licenţiaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și
acumulatori portabili, prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. y), în conformitate cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care se aplică în mod corespunzător.”
2. La articolul 3 alineatul (3), după litera h) se introduc cinci noi litere, literele
i), j), k), l) și m), cu următorul cuprins:
„i) desfășoară activități de evidență a contribuabililor la bugetul Fondului pentru mediu;
j) desfășoară inspecții fiscale și controale inopinate la operatorii economici care au calitatea
de contribuabili la Fondul pentru mediu, în conformitate cu dispozițiile Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
k) colectează veniturile la bugetul Fondului pentru mediu;
l) asigură servicii de asistență pentru contribuabili;
m) previne și combate evaziunea fiscală în ceea ce privește taxele și contribuțiile la Fondul
pentru mediu.”
3. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe, autorităţii
publice centrale pentru economie, autorităţii publice centrale pentru transporturi, autorităţii
publice centrale pentru sănătate, autorităţii publice centrale pentru agricultură, doi
reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie
publică, precum şi un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru energie,
împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort.”
4. La articolul 9 alineatul (1), literele a), c) și v) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
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„a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi
neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se
reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare
şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;
...............................................................................................................................................
c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite permanente
pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale
prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;
.............................................................................................................................................
v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea
obligaţiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a
anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri
corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, şi cantităţile efectiv
valorificate, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.”
5. La articolul 9 alineatul (1), după litera v) se introduc trei noi litere, literele w),
x) şi y), cu următorul cuprins:
„w) o contribuție de 20 lei/kg de echipamente electrice și electronice, datorată de operatorii
economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice și electronice, pentru
diferenţa dintre cantităţile de deșeuri de echipamente electrice și electronice
corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, şi cantităţile
efectiv colectate;
x) o contribuție de 5 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii
economici care introduc pe piaţa naţională baterii și acumulatori, pentru diferenţa dintre
cantităţile de deşeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale
de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și
acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările
ulterioare, şi cantităţile efectiv colectate;
y) o contribuţie de 20 lei/kg de echipamente electrice și electronice datorată de operatorii
economici autorizaţi/licenţiaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deșeurilor
de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuţie de 5 lei/kg de baterii și
acumulatori, datorată de operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi pentru preluarea
obligaţiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, plata
făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale,
stabilite de legislația în vigoare, şi cantităţile efectiv colectate în numele clienților pentru
care au preluat obligațiile.”
6. Articolul 9^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Administraţia Fondului gestionează un cont separat, la Trezoreria Statului, în care se
încasează, de la producătorii de echipamente electrice şi electronice, respectiv de la
organizaţiile colective sumele reprezentând garanţia constituită conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice.”
7. La articolul 10, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
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„(2) Contribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), v), w), x) și y) se plătesc numai în
cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje prevăzut în anexa
nr. 3, a obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.
170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, a obiectivului de colectare deșeuri de
echipamente electrice și electronice, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, și a obiectivului de
colectare de deşeuri de baterii și acumulatori portabili prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.
1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și
acumulatori, cu modificările și completările în vigoare.
(3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) și x) sunt obligaţi să
declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat
activitatea, cantităţile de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv
baterii și acumulatori introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje
valorificate, cantităţile de anvelope uzate gestionate, cantitățile de deșeuri de echipamente
electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deşeuri de baterii și acumulatori
colectate.”
8. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineate (3^1)
şi (3^2), cu următorul cuprins:
„(3^1) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) sunt obligați să declare
semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantităţile de
ambalaje şi anvelope, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate şi cantităţile
de anvelope uzate gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.
„(3^2) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. y) sunt obligați să declare
semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantităţile de
echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori introduse pe piaţa
naţională şi cantităţile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deşeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în numele clienților pentru
care au preluat obligațiile.”
9. La articolul 11, alineatele (2) și (2^2) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) şi x) se declară şi se plătesc
anual de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară respectivele activităţi, până la
data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.
........................................................................................................................................
(2^2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) şi sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ţ),
stabilite în baza înştiinţării emise de ANRE cu privire la operatorii economici debitori şi la
sumele datorate de aceştia, 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;
b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată
este până la data de 20 a lunii următoare. ”
10. La articolul 11, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul
(2^3), cu următorul cuprins:
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„(2^3) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) se declară şi se plătesc anual de către
operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a
deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv de operatorii economici
autorizaţi/licenţiaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și
acumulatori, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.”
11. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(2^1), cu următorul cuprins:
„(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind
registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile
şi/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului şi de pe
actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu
este înregistrat sunt eliberate Administrației Fondului fără plata tarifului, pe baza
protocoalelor de colaborare încheiate.”
12. La articolul 13 alineatul (1), literele p), u) şi x) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse
de fenomenele meteorologice extreme, precum şi de alţi factori vătămători, în condiţiile
legii;
....................................................................................................................................................
u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti în mediul urban şi periurban;
..................................................................................................................................................
x) efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice;”
13. La articolul 13 alineatul (1), litera z) se abrogă.
14. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
(1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Proiectele-pilot şi programele-pilot pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) se
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale competentă în
domeniul proiectului sau programului, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului.”
15. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Din Fondul pentru mediu sunt finanţate programele şi proiectele din categoriile
prevăzute la alin. (1), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi, stabilite prin
actele normative emise în conformitate cu dispoziţiile alin. (4) şi (5):
a) susţinerea financiară a proiectelor prin finanţare sau cofinanţare nerambursabilă;
b) cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri comunitare şi/sau alte fonduri
internaţionale.”
16. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea,
aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului
prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. m), o), p), t) şi v), se stabilesc prin
ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia
Fondului şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului.”
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17. La articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul
(8^1), cu următorul cuprins:
„(8^1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează conducătorul
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de
virări de credite de angajament şi credite bugetare cu cel puţin o lună înainte de angajarea
cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice.”
18. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Nu sunt consideraţi eligibili solicitanţii proiectelor depuse la Administraţia Fondului
pentru Mediu care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către stat şi către Fondul pentru mediu,
precum şi cei care au fost condamnaţi pentru infracţiuni privind protecţia mediului.”
19. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) - j), p),
q), s), ş), ţ), v), w), x) și y) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului.”
20. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta
ordonanţă.
21. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta
ordonanţă.
Art. II. – (1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. c), w) şi x), art. 10 alin. (3^1), art. 11 alin.
(2), art. 12 alin. (2^1), precum şi anexa nr. 2 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, astfel cum au fost modificate şi
completate prin prezenta lege, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
(2) Prevederile art. 9 alin (1) lit. y), art. 10 alin. (3^2) şi art. 11 alin. (2^3) 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,
astfel cum au fost completate prin prezenta lege, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
Art. III. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. I
pct. 6 lit. c), art. I pct. 21, precum şi prevederile art. II alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 553 din 30 august 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 384/2013.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă alineatul (5) al articolului 12
din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743
din 3 noiembrie 2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie
2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, după
aprobarea acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. V. - Prezenta lege se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
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Reglementările tehnice cuprinse în prezenta lege respectă procedura de notificare
prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie
1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor
şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L
nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 iulie 1998, de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei
proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor
tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 217 din 5 august
1998, precum şi de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a
Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale
Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei nr. 87/95/CEE a
Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 316 din 14 noiembrie
2012.

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN – CONSTANTIN - ANTON POPESCU-TĂRICEANU

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU ZGONEA
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Anexa nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)
Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători
de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu
Nr. Emisii de poluanţi în atmosferă
Taxa de încasat
crt.
________________________________________________________________
1.
Dioxid de sulf și alți compuși ai sulfului
0,06 lei (RON)/kg
2.
Oxizi de azot și alți compuși ai azotului
0,06 lei (RON)/kg
3.
Monoxid de carbon
0,04 lei (RON)/kg
4.
Compuși organici volatili (COV)
0,02 lei (RON)/kg
5.
Metale și compuși ai metalelor:
- plumb
12,0 lei (RON)/kg
- cadmiu
16,0 lei (RON)/kg
- mercur
20,0 lei (RON)/kg
- crom și compuși
10,0 lei (RON)/kg
- nichel și compuși
10,0 lei (RON)/kg
- cupru
10,0 lei (RON)/kg
6.
Pulberi, inclusiv partivulele fine de materie
0,02 lei (RON)/kg
7.
Arsen și compuși ai arsenului
0,40 lei (RON)/kg
8.
Policlorodibenzodioxine şi policlorodibenzofurani
40,0 lei (RON)/g.
________________________________________________________________
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Anexa nr. 2:
(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)
Taxele încasate pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării
finale prin depozitare, în anul 2016 şi începând cu anul 2017
Taxa (lei/tonă)

Anul
2016

80

Începând cu anul 2017

120
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