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Nr. ................/CB/............................. 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de ordin privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul mediului nr. 591/2017 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 privind modificarea anexelor la 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 591/2017 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 

actelor normative din domeniul de reglementare a contribuțiilor și taxelor la bugetul Fondului pentru 

mediu. Astfel, prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 149/2019 privind 

modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, 

au fost incluse în anexa nr. 3 informații și date care cuprind inclusiv cantitățile de deșeuri de 

ambalaje valorificate/reciclate prin intermediul organizaţiilor care implementează obligaţiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului, în legătură cu care există obligativitatea depunerii de declarații 

privind obligațiile la Fondul pentru mediu, conform pct. IV, Ordinul ministrului mediului                        

nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile 

la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În fapt, prin actul normativ propus se urmărește eliminarea din cuprinsul declarației privind 

obligațiile la Fondul pentru mediu, a acelor date care sunt raportate de operatorii economici 

responsabili prin intermediul situațiilor întocmite după formatul reglementat la  

anexa nr. 3 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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În consecință, pentru corelarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi 

apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la 

Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare cu conţinutul formularului 

„Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi instrucţiunilor de completare şi depunere 

a acestuia, și ținând cont de importanța activității de administrare fiscală realizată de Administratia 

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

 

În concordanță cu normele de tehnică legislativă, proiectul de ordin înaintat modifică anexele 

la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 591/2017 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. 288 din 

24 aprilie 2017.  

   

Pentru motivele invocate, vă rugăm să aprobați Ordinul privind modificarea anexelor la 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a 

instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia.    

 

  Cu deosebită consideraţie, 

 

PREȘEDINTE, 

Cornel BREZUICĂ 
   

 

 

Director Direcția Juridică,       Șef serviciu Analiză și Avizare DJ, 

Claudia Maria Baicu          Andreea Coman 

 


