
 

 

București,  03.05.2018 

 

   Către,  

    BIROUL PERMANENT AL 

    CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,  trimis Comisiei 

pentru mediu și echilibru ecologic, spre dezbatere pe fond, cu adresa nr. PL-

x nr. 391 din 30 octombrie 2017.  

 

 

PREŞEDINTE, 

ION CUPĂ 

 

 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   
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PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

                                                                                                            

București,  03.05.2018 

 Nr.4c-27/789  

 

R A P O R T     

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 48/2017 pentru pentru modificarea şi completarea 

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

 În conformitate cu prevederile art.95 și art. 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulte rioare, Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 48/2017 pentru pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, transmis cu adresa nr. PL-x nr. 391 din 30 octombrie 2017 şi înregistrat la 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-27/789 din 31 octombrie 

2017. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil 
al Consiliului Legislativ (nr.501/30.06.2017), avizul favorabil al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr. 4c-6/367/ 22 noiembrie 2017). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.196/2005, în scopul completării cadrului legislativ necesar 

pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii 

Europene în materie de deşeuri şi politici de mediu, al identificării implementării 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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unor modalităţi eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili 

care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor, 

statuate prin Directivele Uniunii Europene. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

pentru aprobarea ordonanței de urgență în ședința din data de 24 octombrie 2017. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din data 

de 13 martie 2018.  La lucrările comisiei și -au înregistrat prezența un număr de 

15 deputați, membri ai comisiei.  
La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, domnul Cornel Brezuică, președintele Administraţiei 

Fondului Pentru Mediu și domnul Cosmin Teodoru, director  în cadrul Ministerului 

Mediului. 

În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de 
Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2016 pentru pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu amendamentele admise 

redate în Anexa 1 și amendamentele respinse redate în Anexa 2. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputa ţilor este 

Cameră Decizională. 
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

    Ion Cupă                                           Farago Petru 

 

 

Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc
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Anexa 1 

Nr. 
crt. 

AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea si 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
1.    

 
Nemodificat  

Titlul Legii 
LEGE 

privind aprobarea 
Ordonanţei de urgență a 
Guvernului nr. 48/2017 
pentru modificarea și 

completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului 

nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu 

 

2.   Articol unic: Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 48 din 30 
iunie 2017 pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru 
mediu, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 506 
din 30 iunie 2017, cu 
următoarea modificare : 

 
 

Articol unic: Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 48 din 
30 iunie 2017 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 506 din 30 
iunie 2017, cu următoarele 
modificări și completări: 

 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
3.  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: 

l  
 
 
 
 
 
 

Nemodificat  

 

4.  1. Articolul 7 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 7 Cheltuielile curente 
şi de capital ale 
Administraţiei Fondului se 
asigură din Fondul pentru 
mediu, în limita a 10% din 
veniturile acestuia. 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Nemodificat  

 

5.   2. La articolul 9 alineatul 
(1), litera p) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art. 9  
 
 
 

 1. La articolul I, punctul 2 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
2. La articolul 9 alineatul (1),  
literele d), p), v) ,w) și x) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
d) o contribuție de 2 lei/kg, 
datorată de operatorii 
economici care introduc pe 
piața națională bunuri 
ambalate, care distribuie 
pentru prima dată pe piața 
națională ambalaje de 
desfacere, și de operatorii 
economici care inchiriază, 
sub orice formă, cu titlu 
profesional, ambalaje, 
pentru diferența dintre 
cantitățile de deșeuri de 
ambalaje corespunzătoare 
obiectivelor minime de 
valorificare sau incinerare 
în instalații de incinerare 
cu recuperare de energie și 
de valorificare prin 
reciclare prevăzute în 
anexa nr. 3 și cantitățile de 
deșeuri de ambalaje 
efectiv valorificate sau 
incinerate în instalații de 
incinerare cu recuperare 
de energie și valorificate 
prin reciclare. 
 
(text OUG 196/2005) 
 
 
 

 
 d) o contribuție de 2 lei/kg, 
datorată de operatorii economici 
care introduc pe piața națională 
bunuri ambalate, care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională 
ambalaje de desfacere, și de 
operatorii economici care inchiriază, 
sub orice formă, cu titlu profesional, 
ambalaje, pentru diferența dintre 
cantitățile de deșeuri de ambalaje 
corespunzătoare obiectivelor minime 
de valorificare sau incinerare în 
instalații de incinerare cu recuperare 
de energie și de valorificare prin 
reciclare prevăzute în anexa nr. 3 și 
cantitățile de deșeuri de ambalaje  
încredintate spre valorificare 
sau incinerare în instalații de 
incinerare cu recuperare de energie 
și valorificate prin reciclare.  
 
Autor: deputat PSD  Doina Adriana  
Pană 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
 
 
 
p)o contribuţie de 50 
lei/tonă, datorată de 
unităţile administrativ-
teritoriale sau, după caz, 
subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale 
municipiilor, în cazul 
neîndeplinirii obiectivului 
anual de reducere cu 
procentul prevăzut în 
anexa nr. 6 a cantităţilor 
de deşeuri eliminate prin 
depozitare din deşeurile 
municipale colectate prin 
operatorii serviciului public 
de salubrizare, plata 
făcându-se pentru 
diferenţa dintre cantitatea 
corespunzătoare 
obiectivului anual de 
diminuare şi cantitatea 
efectiv încredinţată spre 
reciclare. 
 
 
 
 
 
 

 
-------------------------------------- 
 
p) o contribuţie de 50 lei/tona, 
datorată de unităţile administrativ- 
teritoriale sau, după caz, 
subdiviziunile administrativ-
teritoriale ale municipiilor, în cazul 
neîndeplinirii obiectivului  anual 
de reducere cu procentul prevăzut în 
anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri 
eliminate prin depozitare din 
deşeurile municipale colectate prin 
operatorii serviciului public de 
salubrizare, plata făcându-se pentru 
diferenţa dintre cantitatea 
corespunzătoare obiectivului 
anual şi cantitatea efectiv 
încredinţată spre reciclare și alte 
forme de valorificare.   
 
Autor: deputat PSD Bogdan 
Gheorghe  Dănuț 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Introducerea unui obiectiv 
complementar reciclării, 
care se poate îndeplini de 
contribuabili prin oricare 
dintre formele de 
valorificare prevăzute în 
anexa nr. 3 la Legea nr. 
211/2011 privind regimul 
deșeurilor, republicată, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
oferă unităților 
administrativ teritoriale o 
posibilitate reală de 
diminuare a cheltuielilor 
cu salubrizarea / 
depozitarea deșeurilor 
municipale, încurajând 
colectarea selectivă dar și 
utilizarea infrastructurii 
asigurată prin POS 
MEDIU. 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
 
 
 
v)o contribuţie de 2 lei/kg, 
datorată de operatorii 
economici autorizaţi pentru 
preluarea obligaţiilor 
anuale de valorificare a 
deşeurilor de ambalaje, 
respectiv de gestionare a 
anvelopelor uzate, plata 
făcându-se pentru 
diferenţa dintre cantităţile 
de deşeuri corespunzătoare 
obiectivelor anuale, 
stabilite de legislaţia în 
vigoare, şi cantităţile 
efectiv valorificate, 
respectiv gestionate în 
numele clienţilor pentru 
care au preluat obligaţiile; 
(text OUG 196/2005)  
 
 
w) o contribuţie în 
cuantumul prevăzut în 
anexa nr. 5, datorată de 
operatorii economici care 
introduc pe piaţa naţională 
echipamente electrice şi 
electronice, astfel: 
1. 

 
------------------------------------- 
  
v)o contribuţie de 2 lei/kg, datorată 
de operatorii economici autorizaţi 
pentru preluarea obligaţiilor anuale 
de valorificare a deşeurilor de 
ambalaje, respectiv de gestionare a 
anvelopelor uzate, plata făcându-se 
pentru diferenţa dintre cantităţile de 
deşeuri corespunzătoare obiectivelor 
anuale, stabilite de legislaţia în 
vigoare, şi cantităţile încredintate 
spre valorificare, respectiv 
gestionate în numele clienţilor 
pentru care au preluat obligaţiile; 
 
Autor:deputat PSD Doina Adriana 
Pană  
 
 
 
w) o contribuţie în cuantumul 
prevăzut în anexa nr. 5, datorată de 
operatorii economici care introduc 
pe piaţa naţională echipamente 
electrice şi electronice, astfel: 
 

de la data de 1 ianuarie 

 1. de la data de 1 ianuarie 2017 
până la data de 31 decembrie 
2019, pentru diferenţa dintre 
cantităţile de echipamente electrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere că atât 
prin Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 5/2015 
privind deşeurile de 
echipamente electrice şi 
electronice, cât și prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
1132/2008 privind 
regimul bateriilor şi 
acumulatorilor şi al 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
2017 până la data de 31 
decembrie 2017, pentru 
diferenţa dintre cantităţile 
de echipamente electrice şi 
electronice declarate ca 
fiind introduse pe piaţa 
naţională şi cantităţile 
constatate de Administraţia 
Fondului ca fiind introduse 
pe piaţa naţională; 
 
2. de la data de 1 ianuarie 
2018, pentru diferenţa 
dintre cantităţile de deşeuri 
de echipamente electrice şi 
electronice 
corespunzătoare 
obligaţiilor anuale de 
colectare, prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 
5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi 
electronice, şi cantităţile 
efectiv colectate; 
 
x) 

şi electronice declarate ca fiind 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile constatate de 
Administraţia Fondului ca fiind 
introduse pe piaţa naţională; 
  
 
 
 
 
2. de la data de 1 ianuarie 2020, 
pentru diferenţa dintre cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice corespunzătoare 
obligaţiilor anuale de colectare, 
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice, şi cantităţile efectiv 
colectate; 
 
 
 
 
 
x) o contribuţie de 4 lei/kg de baterii 
şi acumulatori portabili, datorată de 
operatorii economici care introduc 
pe piaţa naţională baterii şi 
acumulatori portabili, astfel: 

o contribuţie de 4 lei/kg 
de baterii şi acumulatori 
portabili, datorată de 
operatorii economici care 
introduc pe piaţa naţională 
baterii şi acumulatori 

 1. de la data 1 ianuarie 2017 până 
la data de 31 decembrie 2019, 

deşeurilor de baterii şi 
acumulatori, cu 
modificările şi 
completările ulterioare se 
prevede că producătorii de 
baterii si 
acumulatori/producatorii 
de EEE sunt obligaţi să 
realizeze ratele de 
colectare minime, rate 
care sunt calculate ca 
raport procentual între 
masa totală a deseurilor 
de baterii / DEEE 
colectate în anul respectiv 
şi masa medie a cantităţii 
totale de baterii / EEE  
introduse pe piaţă în cei 
3 ani precedenţi 
momentului în care se 
efectuează raportarea la 
Administrația Fondului 
pentru Mediu. 
În actuala formă de 
reglementare, obligația de 
calcul a contribuțiilor 
prevăzute la art. 9 alin. 1 
lit. w), x) și y) presupun 
utilizarea unor date 
aferente activităților 
desfășurate  anterior 
intrării în vigoare a OUG 
nr. 39/2016 pentru 
modificarea si 
completarea OUG 
196/2005 privind Fondul 
pentru mediu și încalcă 
principiul 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
portabili, astfel: 
1. de la data 1 ianuarie 
2017 până la data de 31 
decembrie 2017, pentru 
diferenţa dintre cantităţile 
de baterii şi acumulatori 
portabili declarate ca fiind 
introduse pe piaţa 
naţională şi cantităţile 
constatate de Administraţia 
Fondului ca fiind introduse 
pe piaţa naţională; 
 
2. de la data de 1 ianuarie 
2018, pentru diferenţa 
dintre cantităţile de deşeuri 
de baterii şi acumulatori 
portabili corespunzătoare 
obligaţiilor anuale de 
colectare, prevăzute în 
Hotărârea Guvernului nr. 
1.132/2008

pentru diferenţa dintre cantităţile de 
baterii şi acumulatori portabili 
declarate ca fiind introduse pe piaţa 
naţională şi cantităţile constatate de 
Administraţia Fondului ca fiind 
introduse pe piaţa naţională; 
 
 
 
 
 
  2. de la data de 1 ianuarie 2020, 
pentru diferenţa dintre cantităţile de 
deşeuri de baterii şi acumulatori 
portabili corespunzătoare obligaţiilor 
anuale de colectare, prevăzute în 
Hotărârea Guvernului nr. 
1.132/2008 privind regimul 
bateriilor şi acumulatorilor şi al 
deşeurilor de baterii şi acumulatori, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi cantităţile efectiv 
colectate;”. 
 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru 

 privind regimul 
bateriilor şi acumulatorilor 
şi al deşeurilor de baterii şi 
acumulatori, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cantităţile 
efectiv colectate; 

---------- 
 

neretroactivității legii.  In 
fapt, Administrația 
Fondului pentru Mediu nu 
are dreptul de a constata 
în baza unor cantitati de 
deșeuri baterii / DEEE  
introduse pe piata 
nationala la un moment 
anterior intrarii in vigoare 
a actului normative, în 
speță OUG 39/2016 
pentru modificarea si 
completarea OUG 
196/2005 privind Fondul 
pentru mediu. 
Potrivit amendamentelor 
propuse, în primul an de 
aplicare a contribuțiilor 
mai sus prevăzute, baza 
de calcul a obligaţiilor de 
colectare (rata de 
colectare) va fi 
reprezentată de media 
cantităţilor introduse pe 
piaţă în anii 2017, 2018 şi 
2019.  
Această propunere va 
respecta inclusiv 
prevederile art. 21 alin. 1 
din Codul de procedura 
fiscala, aprobat prin Legea 
nr. 207/2015 cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
prin care se stipulează 
”dreptul de creanţă fiscală 
şi obligaţia fiscală 
corelativă se nasc în 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
momentul în care, potrivit 
legii, se constituie baza de 
impozitare care le 
generează”. 
 
 

6.   
 
Art. 11 
(1) Sumele prevăzute la 
art. 9 alin. (1) lit. a), b), 
c), e), f) şi s) se declară şi 
se plătesc lunar de către 
persoanele juridice şi fizice 
care desfăşoară activităţile 
respective, până la data de 
25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care s-a 
desfăşurat activitatea. 
 
(text OUG 196/2005) 

 
 
 
 
 

----------------------- 

 
2. La articolul I, după punctul 2, 
se introduc trei puncte noi, 
punctele 21 , 22 și 23 cu 
următorul cuprins : 
 
21. La articolul 11 alineatul (1) 
se modifica și va avea următorul 
cuprins : 
 
(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. 
(1) lit. a), b), e), f) şi s) se declară şi 
se plătesc lunar de către persoanele 
juridice şi fizice care desfăşoară 
activităţile respective, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare celei 
în care s-a desfăşurat activitatea; 
 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru 
 
22. La articolul 11, după alineatul 
(1), se introduce un alineat nou, 
alineatul (11

”(1

) cu următorul 
cuprins: 
 

1

Apreciem că termenul 
de 3 luni este un termen 
rezonabil pentru a se 
putea realiza toate 
plățile aferente 
cantităților de deșeuri 
eliminate prin 
depozitare și  
 Avand in vedere 
suspendarea până la 
data de 1 ianuarie 2019 
a taxelor prevăzute la 
art. 9 alin. 1 lit c), ca 
efect al O.U.G. nr. 
48/2017 privind 
modificarea și 
completarea O.U.G. nr. 
196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, 
context în care 
Administrația Fondului 
pentru Mediu propune 
modificarea modalității 
de declarare și de plată 
acestor taxe, pentru a 
înlesni sarcina fiscală a 
operatorilor care 
depozitează deșeurile.  
 ) Sumele prevăzute la art. 9 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
alin. (1) lit. c) se declară şi se 
plătesc trimestrial de către 
persoanele juridice şi fizice care 
desfăşoară activităţile respective, 
până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare trimestrului în care s-a 
desfăşurat activitatea.”  
 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru 
 
 
23. La articolul 13 alineatul  (1), 
după litera z) se introduce o 
litera  nouă  aa),  cu următorul 
cuprins: 
 
 

Ștefan Ion, Popescu Virgil Daniel, 
Sighiartău Robert, Mara Calista, 
Răcuci Claudiu, Romanescu 
Cristinel, Heiuș Lucian, Roman 
Florin, Gheorghe Daniel, Vîlceanu 
Dan, Neagu Nicolae, Lungu Tudorița, 

aa) Program de finanţare a 
investiţiilor în infrastructura de 
mediu pentru colectarea 
selectivă, tratarea si reciclarea 
deseurilor. 
 
Autor:  Comisia pentru mediu si 
echilibru ecologic și 
Deputați și senatori P.N.L.  
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
Pavel Popescu, Lucian Bode, Bica 
Dănuț, Răzvan Prișcă, Alexe Costel, 
Eugen Țapu Nazare, Nicoară Romeo, 
Toma Cătălin Dumitru, Filipescu 
Răducu, Viorel Badea, Oros N. 
Adrian, Stăngă George, Palăr Ionel, 
Varga Glad, Răcuri Claudiu, Bumb 
Ioan Sorin, Giugea Nicolae, Vasile 
Gudu, George Șișcu  
Deputați P.S.D.  
Paraschiv Rodica, Toma Ilie, Stancu 
Florinel  
Bende Șandor – U.D.M.R. 
Slavoliub Adnagi – Minorități 
Vlad Sergiu Cosmin – U.S.R. 

7.  Articolul 19 se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 19    Anexele nr. 1 - 6 
fac parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă." 

  
Nemodificat 

 
 
 

 

8.  Anexa nr. 2 se modifică 
şi se înlocuieşte cu 
anexa nr. 1 la prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 
 

  
Nemodificat  

 

 

9.  După anexa nr. 5 se 
introduce o nouă anexă, 
anexa nr. 6, având 
cuprinsul prevăzut în 
anexa nr. 2 la prezenta 

 3. La articolul I punctul 5, anexa 
nr.6 se modifică și va avea 
următorul cuprins : 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
ordonanţă de urgenţă. 
 
 

(Anexa nr. 6 la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005

Anul 
 

) 
 

Obiectivul anual de reducere a 
cantităţilor de deşeuri municipale 
eliminate prin depozitare, prevăzut 
la art. 9 alin. (1) lit. p) 

 
Obiectivul anual de 

reducere  a cantitatilor de 
deseuri municipale 

 eliminate prin depozitare 
(procent) 

To
tal 

din care: 

Recicl
are  

Alte forme 
de 

valorificare 

2018 35
% 

min 
30 % 

5% 

2019 42
% 

min  
35 % 

7% 

2020 60
% 

min  
50 % 

10% 

 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru 

10. ART. II 
    Taxele prevăzute la art. 
9 alin. (1) lit. c) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru 

 
 
 

Articolul II se abrogă. 

 
 
 

 Se  elimină 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
mediu, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 105/2006, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
suspendă până la 1 
ianuarie 2019. 
 

11.   4. La articolul  II, după alineatul 
(1) se introduce un alineat nou, 
alineatul (2) cu următorul 
cuprins : 
 
”(2) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. 
y) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, aprobată prin 
Legea nr. 105/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 
2020.” 

 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru  

Motivăm această 
propunere, având în 
vedere că atât prin 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2015 
privind deşeurile de 
echipamente electrice şi 
electronice, cât și prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
1132/2008 privind 
regimul bateriilor şi 
acumulatorilor şi al 
deşeurilor de baterii şi 
acumulatori, cu 
modificările şi 
completările ulterioare se 
prevede că producătorii de 
baterii si 
acumulatori/producatorii 
de EEE sunt obligaţi să 
realizeze ratele de 
colectare minime, rate 
care sunt calculate ca 
raport procentual între 
masa totală a deseurilor de 
baterii / DEEE colectate 
în anul respectiv şi masa 
medie a cantităţii totale de 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
baterii / EEE  introduse pe 
piaţă în cei 3 ani 
precedenţi momentului în 
care se efectuează 
raportarea la 
Administrația Fondului 
pentru Mediu. 

 
12. Articolul III  

Obiectivul de 25% de 
reducere a cantităţilor de 
deşeuri municipale şi 
asimilabile eliminate prin 
depozitare prevăzut la art. 
9 alin. (1) lit. p) 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 
aplică pentru întreg anul 
2017. 
 

  
 
 
 
 

Nemodificat 

 

13. Articolul IV 
 

Prezenta ordonanţa de 
urgenţă intră în vigoare la 
data de 1 a lunii următoare 
publicării în Monitorul 
Oficial al României. 

  
 
 

Nemodificat 
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Anexa 2 

AMENDAMENTE RESPINSE 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea si 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu 

Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Amendamente 
propuse 

Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
1.   

Art. 3, alin (3)  
 
 
j)desfăşoară inspecţii fiscale şi 
controale inopinate la 
contribuabilii/plătitorii la Fondul 
pentru mediu, în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 
-----------------------------------------
---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La alineatul (3) al articolului 
3, litera j)  se modifică: 
 
j) desfăşoară inspecţii şi controale 
inopinate la contribuabilii/plătitorii 
la Fondul pentru mediu, în 
conformitate cu dispoziţiile Legii 
nr. 207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
Deputați și senatori P.N.L.  
Ștefan Ion, Popescu Virgil Daniel, 
Sighiartău Robert, Mara Calista, 
Răcuci Claudiu, Romanescu Cristinel, 
Heiuș Lucian, Roman Florin, Gheorghe 
Daniel, Vîlceanu Dan, Neagu Nicolae, 
Lungu Tudorița, Pavel Popescu, Lucian 
Bode, Bica Dănuț, Răzvan Prișcă, 
Alexe Costel, Eugen Țapu Nazare, 
Toma Cătălin Dumitru, Filipescu 
Răducu, Viorel Badea, Nicoară Romeo, 
Oros N. Adrian, Stângă George, Palăr 
Ionel, 
Varga Glad, Răcuri Claudiu, Bumb 
Ioan Sorin, Giugea Nicolae, Vasile 

 
 
Conform Legii nr. 207/2015, 
art. 113 (1 ) inspecţia Fiscal 
are ca obiect verificarea 
legalităţii şi conformităţii 
declaraţiilor fisele, 
corectitudinii şi exercitării 
îndeplinirii obligaţiilor în 
legătură cu stablilirea 
obligaţiilor fi scale de către 
contribuabi l/p lătitor, 
respectării prevederilor 
legislaţiei fiscal şi contabile, 
verificarea sau stabilirea, după 
caz, a bazelor de impozitare şi 
a situaţiilor de fapt aferente, 
stabilirea diferenţelor de 
obligaţii fiscale principale. 
Taxa de mediu este încasată 
în baza "Declaraţiei privind 
obligaţiile la Fondul pentru 
mediu”, aceasta completându-
se conform Ordonanţei nr. 
169/2005. a “Declaraţiei 
privind obligaţiile la Fondul 
pentru mediu” şi nu este o 
declaraţie fiscală în înţelesul 
Legii nr. 207/2015 Propun 
acest amendamnet pentru a 
nu transforma AFM-ul în ANAF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Amendamente 
propuse 

Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m)

Gudu, George Șișcu 
Deputați P.S.D.  
Paraschiv Rodica, Toma Ilie, Stancu 
Florinel  
Bende Șandor – U.D.M.R. 
Slavoliub Adnagi – Minorități 
Vlad Sergiu Cosmin – U.S.R 
 
 
 
2. La alineatul (3) al articolului 
3, litera m)  se modifică: 
 
m) previne evaziunea în ceea ce 
priveşte taxele şi contribuţiile la 
Fondul pentru mediu”.  
 
Deputați și senatori P.N.L.  
Ștefan Ion, Popescu Virgil Daniel, 
Sighiartău Robert, Mara Calista, 
Răcuci Claudiu, Romanescu Cristinel, 
Heiuș Lucian, Roman Florin, Gheorghe 
Daniel, Vîlceanu Dan, Neagu Nicolae, 
Lungu Tudorița, Pavel Popescu, Lucian 
Bode, Bica Dănuț, Răzvan Prișcă, 
Alexe Costel, Eugen Țapu Nazare, 
Toma Cătălin Dumitru, Filipescu 
Răducu, Viorel Badea, Nicoară Romeo, 
Oros N. Adrian, Stângă George, Palăr 
Ionel, 
Varga Glad, Răcuri Claudiu, Bumb 
Ioan Sorin, Giugea Nicolae, Vasile 
Gudu, George Șișcu 
Deputați P.S.D. 

previne evaziunea fiscală în ceea 
ce priveşte taxele şi contribuţiile la 
Fondul pentru mediu. 

( text OUG 196/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Amendamente 
propuse 

Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
2.  Articolul 7 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 
“Art. 7 – Cheltuielile curente și de 
capital ale Administrației Fondului se 
asigură din Fondul pentru Mediu, în 
limita a 10% din veniturile 
acestuia.” 

 

3.  Articolul 7 se va modifica și 
va avea următorul cuprins: 
 
Art.7 – Cheltuielile curente și de 
capital ale Administrației Fondului 
se asigură din Fondul pentru 
Mediu, in limita a 5% din veniturile 
acestuia.  
Autori 
Ion Ștefan – PNL 
Virgil Popescu – PNL 
Sorin Ioan Bumb – PNL 
Dănuț Bica – PNL 
Olar Cornelia – PNL 
Răcuci Claudiu – PNL 
 
 
 

Nu există nici o 
justificare pentru 
majorarea limtei 
prevăzută în OUG 
196/2005. 

Camera Deputaților 

3.  Art. 9 alin. 1 litera a) 
 
 
 
 
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 

4. La art. 9 alin. 1, lit. a) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
”a) o contribuţie de 2% din 
veniturile realizate din vânzarea 
deşeurilor, obţinute de către 
producătorul initial al 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Camera Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Amendamente 
propuse 

Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
vireze la Fondul pentru mediu.” 
 
( text OUG 196/2005) 

vireze la Fondul pentru mediu.”. 
 
 
5. La articolul 9 litera (a) 
propunem reformularea astfel: 
 
„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 a deşeurilor, care au 
obligaţia să le vireze la Fondul 
pentru mediu. Contribuţia de 3% 
nu este datorată pentru 
veniturile realizate din 
vânzarea deşeurilor metalice 
feroase şi neferoase obţinute 
de către operatorii economici 
reciclatori, din procesul de 
reciclare a deşeurilor metalice 
sau al oricărui alt tip de 
deşeuri."  
 
Autori:  
Deputați P.N.L.  
Ștefan Ion, Popescu Virgil Daniel, 
Răcuri Claudiu, Bumb Ioan Sorin, 
Giugea Nicolae, Vasile Gudu, George 

 
 
 
 
 
 
Solicităm completarea 
literei a) în vederea 
eliminării operatorilor de 
valorificare din sfera 
operatorilor obligaţi a 
reţine contribuţia de 3%. 
în prezent, textul art. 9 
alin. 1 litera a) din OUG 
196/2005 este ambiguu. 
Astfel, în prima parte a 
articolului este stabilit, în 
mod corect, faptul că 
această contribuţie se 
aplică la veniturile 
„obţinute de către 
generatorul deşeurilor ” iar 
în partea a doua, cea 
referitoare la modul de 
calcul şi plată a 
contribuţiei, este stipulată 
obligaţia de a vira 
contribuţia în sarcina 
operatorilor economici 
„care desfăşoară activităţi 
de colectare şi/sau 
valorificare a deşeurilor'1. 
Această incoerenţă a 
normei este cea care a 
permis Ministerului 
Mediului ca prin art. II1 din 
Ordinul 578/2006 pentru 
aprobarea Metodologiei de 
calcul a contribuţiilor şi 
taxelor datorate la Fondul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Amendamente 
propuse 

Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
Șișcu, Bica Dănuț 
Deputați P.S.D.  
Paraschiv Rodica, Stancu Florinel  
Slavoliub Adnagi – Minorități 
 

pentru mediu, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, să statueze că 
obligaţia de a plăti 
contribuţia de 3% revine şi 
operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de 
valorificare a deşeurilor 
pentru veniturile obţinute 
din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase şi 
neferoase provenite din 
activităţi de producţie, 
dezmembrare etc.Astfel că, 
în prezent, contribuţia de 
3% este plătită injust şi de 
către operatorii economici 
autorizaţi să recicleze 
deşeurile metalice feroase 
şi neferoase, DEEE-urile, 
echipementele de iluminat 
sau bateriile/acumulatorii, 
pentru veniturile pe care 
aceştia le realizează din 
comercializarea fracţiilor 
metalice pe care le obţin la 
sfârşitul procesului de 
reciclare la care sunt 
supuse deşeurile. Această 
situaţie este incorectă cel 
puţin din următoarele 
motive: (i) contribuţia 
stabilită în sarcina 
generatorilor de deşeuri 
ajunge să fie suportată 
inclusiv de către operatorii 
economici care reciclează 
deşeuri, ceea ce constituie 
în sine un non-sens; (ii) 
dubla taxare - contribuţia 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Amendamente 
propuse 

Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
este aplicată atât la 
veniturile generatorilor de 
deşeuri cât şi la veniturile 
reciclatorilor de deşeuri şi 
(iii) din procesul de 
reciclare a deşeurilor se 
obţin fracţii separate care, 
după caz, devin materie 
primă pentru diferite 
industrii. 

4.  Articolul 9 
 
 
c)taxele încasate de la proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi 
nepericuloase încredinţate de către 
terţi în vederea eliminării finale prin 
depozitare, în cuantumul prevăzut în 
anexa nr. 2*; 
 

6. La art. 9 alin. (1) litera c) se 
modifică: 
 
c) taxele încasate de la proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi 
nepericuloase încredinţate de către 
terţi în vederea eliminării finale 
prin depozitare, în cuantumul 
prevăzut în anexa nr. 2; vor fi 
prorogate până la data de 1 
ianuarie 2021. 
 
Autori:  
Deputați și senatori P.N.L.  
Ștefan Ion, Popescu Virgil Daniel, 
Sighiartău Robert, Mara Calista, Răcuci 
Claudiu, Romanescu Cristinel, Heiuș 
Lucian, Roman Florin, Gheorghe Daniel, 
Vîlceanu Dan, Neagu Nicolae, Lungu 
Tudorița, Pavel Popescu, Lucian Bode, Bica 
Dănuț, Răzvan Prișcă, Alexe Costel, Eugen 
Țapu Nazare, Toma Cătălin Dumitru, 
Filipescu Răducu, Viorel Badea, Nicoară 
Romeo, Oros N. Adrian, Stângă George, 
Palăr Ionel, 
Varga Glad, Răcuri Claudiu, Bumb Ioan 

Deoarece administratorii 
gropilor ecologice, 
depozitelor pentru 
deşeuri inerte şi 
nepericuloase nu au 
finalizat procesul de 
implementare a 
oboligaţiilor ce au 
revenit României ca 
urmare a înţelegerile cu 
Uniunea Europeană, 
Administraţia Fondul 
pentru Mediu, se 
doreşte transferarea 
acestor costuri către 
cetăţeni prin 
introducerea unei noi 
taxe, conform anexei nr. 
2 Aceasta taxă 
reprezintă o povară 
suplimentară plătită de 
populaţie, care va 
îngreuna şi mai mult 
colectarea deşeurilor. 
Finalizarea 
implementării sistemului 
de colectare selectivă a 

 
 
 
 
 
 

Camera Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Amendamente 
propuse 

Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
Sorin, Giugea Nicolae, Vasile Gudu, George 
Șișcu 
 
 

gunoiului menajer, ar 
putea fi o provocare şi o 
ancoră pentru “România 
normală”. Administraţia 
Fondului pentru Mediu, 
ar trebui sa bonifice, să 
premieze pe cei care 
colectează selective şi 
care îşi îndeplinesc 
obligaţiile şi să nu 
sancţioneze populaţia. 
Astfel propun să tratăm 
cauza şi nu efectul. 

5.   
Art. 9  
 
 
d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată 
de operatorii economici care introduc 
pe piața națională bunuri ambalate, 
care distribuie pentru prima dată pe 
piața națională ambalaje de 
desfacere, și de operatorii economici 
care inchiriază, sub orice formă, cu 
titlu profesional, ambalaje, pentru 
diferența dintre cantitățile de deșeuri 
de ambalaje corespunzătoare 
obiectivelor minime de valorificare 
sau incinerare în instalații de 
incinerare cu recuperare de energie 
și de valorificare prin reciclare 
prevăzute în anexa nr. 3 și 
cantitățile de deșeuri de ambalaje 
efectiv valorificate sau incinerate în 

7. La art. 9, lit. d) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
 
“d) o contribuție conform anexei 
7, datorată de operatorii economici 
care introduc pe piața națională 
bunuri ambalate, care distribuie 
pentru prima dată pe piața 
națională ambalaje de desfacere, și 
de operatorii economici care 
inchiriază, sub orice formă, cu titlu 
profesional, ambalaje, pentru 
diferența dintre cantitățile de 
deșeuri de ambalaje 
corespunzătoare obiectivelor 
minime de valorificare sau 
incinerare în instalații de incinerare 
cu recuperare de energie și de 
valorificare prin reciclare prevăzute 
în anexa nr. 3 și cantitățile de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Camera Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Amendamente 
propuse 

Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
instalații de incinerare cu recuperare 
de energie și valorificate prin 
reciclare. 
 
( text OUG 196/2005) 

deșeuri de ambalaje efectiv 
valorificate sau incinerate în 
instalații de incinerare cu 
recuperare de energie și 
valorificate prin reciclare.” 
 
Autori: 
Ion Ștefan – PNL 
Virgil Popescu – PNL 
Sorin Ioan Bumb – PNL 
Dănuț Bica – PNL 
Olar Corneliu – PNL 
Răcuci Claudiu – PNL 
 
8. La articolul 9, alin.(1), litera d) 
se modifica si va avea următorul 
conținut: 
 
d) o contributie penalizatoare 
pe kg obiectiv neindeplinit  
 
2 lei  pt PET, PE; Al;  
 
1.4 lei pt PAP 
 
0.75 lei pt FE; GL; FOR  
 
Autor- Glad Varga, deputat PNL 
 
 
9. La articolul 9, alin.(1), litera 
d) se modifica si va avea 
următorul conținut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoarea acestei taxe 
generează lipsă de 
competitivitate a 
produselor fabricate în 
România în comparaţie cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 48/2017 

Amendamente 
propuse 

Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
d) o contribuţie de 0,7 lei/tona, 
datorată de operatorii economici 
care introduc pe piaţa naţională 
bunuri ambalate, care distribuie 
pentru prima dată pe piaţa 
naţională ambalaje de desfacere, şi 
de operatorii economici care 
închiriază, sub orice formă, cu titlu 
profesional, ambalaje, pentru 
diferenţa dintre cantităţile de 
deşeuri de ambalaje 
corespunzătoare obiectivelor 
minime de valorificare sau 
incinerare în instalaţii de incinerare 
cu recuperare de energie şi de 
valorificare prin reciclare prevăzute 
în anexa nr. 3 

Ștefan Ion, Popescu Virgil Daniel, 
Sighiartău Robert, Mara Calista, Răcuci 
Claudiu, Romanescu Cristinel, Heiuș 
Lucian, Roman Florin, Gheorghe Daniel, 
Vîlceanu Dan, Neagu Nicolae, Lungu 
Tudorița, Pavel Popescu, Lucian Bode, Bica 
Dănuț, Răzvan Prișcă, Alexe Costel, Eugen 
Țapu Nazare, Toma Cătălin Dumitru, 
Filipescu Răducu, Viorel Badea, Nicoară 
Romeo, Oros N. Adrian, Stângă George, 

si cantitatile de 
deseuri de ambalaje incredințate 
spre valorificare sau incinerare 
in instalatiile de incinerare sau 
recuperare de energie si 
valorificare prin reciclare. 
 
Autori:  
Deputați și senatori P.N.L.  

cele importate sau din 
comerţul intracomunitar, 
pentru care foarte puţini 
importatori plătesc acestă 
taxă la Fondul pentru 
mediu. 
In acest mod produsele 
Româneşti sunt eliminate 
la ele acasă prin taxare 
excesivă în comparaţie cu 
cele din import, în timp ce 
Statele Unite, Uniunea
 Europeană 
militează pentru stimularea 
producţie de bunuri şi 
protejarea activităţii lor 
proprii, noi lovim în 
producţia internă, în 
producţia de bunuri 
produse şi ambalate în 
România. Astfel dovedim 
ca suntem duşmanii
 produselor 
româneşti 
Toate bunurile introduse 
pe piaţă sunt însoţite de 
ambalaje precum: paleţi, 
cutii, etichete, capse, folii, 
bidoane, peturi, benzi 
adezive, hârtie şi multe 
altele, valoarea acestora 
reprezentând în medie 3 % 
din valoarea bunurilor 
produse şi ambalate. 
Vă propun să acceptaţi 
acestă valoare a 
contribuţiei şi astfel vom 
încasa la bugetul Fondului 
pentru mediu de cel puţin 
5 ori mai mult decât am 
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Amendamente 
propuse 

Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
Palăr Ionel, 
Varga Glad, Răcuri Claudiu, Bumb Ioan 
Sorin, Giugea Nicolae, Vasile Gudu, George 
Șișcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. La articolul 9, alin.(1), 
litera d) se modifica si va avea 
următorul conținut: 
 
d) o contribuţie de 1 leu/kg, 
datorată de operatorii economici 
care introduc pe piaţa naţională 
bunuri ambalate, care distribuie 
pentru prima dată pe piaţa 
naţională ambalaje de desfacere, şi 
de operatorii economici care 
închiriază, sub orice formă, cu titlu 
profesional, ambalaje, pentru 
diferenţa dintre cantităţile de 
deşeuri de ambalaje 
corespunzătoare obiectivelor 
minime de valorificare sau 
incinerare în instalaţii de incinerare 
cu recuperare de energie şi de 
valorificare prin reciclare prevăzute 
în anexa nr. 3 şi cantităţile de 

încasat în ultimii 10 ani. 
 
Diminuarea contribuției 
prevăzute la art. 9 lit.d) la 
valoarea prevăzută iniția l, 
de 1 leu /kg, introdusă prin 
Legea 167/2010 de 
aprobarea OUG nr. 
15/2010 pentru 
modificarea art. 13 alin. 
(2) din OUG nr. 196/2005 
privind Fondul pentru 
mediu;  
Contribuția inițială (de 1 
leu /kg) introdusă în anul 
2010 s-a majorat arbitrar 
(la 2 lei / kg), fără o 
analiză a impactului socio-
economic sau studiu de 
impact. 
Astfel, menținerea nivelului 
actual al contribuției pe 
care PRODUCĂTORII 
trebuie să o plătească 
anual la Fondul pentru 
Mediu pentru 
neîndeplinirea obiectivelor: 
- conduce la mărirea 
speculativă a tarifelor 
pentru colectare, sortare, 
valorificare; 
- NU coduce la atingerea 
obiectivelor naționale de 
reciclare și valorificare ale 
României, ceea ce va 
genera inițierea 
procedurilor de 
infringement; 
- NU rezolvă lipsa 
infrastructurii adecvate de 
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Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
deşeuri de ambalaje efectiv 
valorificate sau incinerate în 
instalaţii de incinerare cu 
recuperare de energie şi 
valorificate prin reciclare;  
 
 
Deputați P.S.D.  
Paraschiv Rodica, Stancu Florinel  
Slavoliub Adnagi – Minorități 
 
 
 
 

colectare și a unui 
mecanism funcțional; 
- NU responsabilizează toți 
actorii implicați în circuitul 
deșeurilor de ambalaje 
(autoritățile publice locale, 
consumatori, colectori, 
reciclatori și valorificatori);  
- NU este corect si moral 
ca PRODUCĂTORII să fie 
singurii responsabili și să 
plătească la Fondul pentru 
Mediu pentru o vină care 
Nu le aparține. 
Raportul finanțat de 
Comisia Europeană pentru 
a sprijini România în 
depășirea 
condiționalităților ex-ante 
și accesarea fondurilor 
europene consideră 
cuantumul contribuției 
disproporționat și 
necesitând o diminuare a 
acesteia. 
PRODUCĂTORII au susținut 
valoarea propusă de 
SENAT- 700 lei/tonă și 
care se estimează că 
acoperă costurile de 
gestionare a deseurilor de 
ambalaje, la care este 
adaugat si un procent de x 
%, astfel incat sa fie 
considerata penalitate.  
Printre asociațiile patronale 
și profesionale care solicită 
diminuarea/sistarea 
temporară a penalității de 
2 lei/kg amintim: 
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Romalimenta, ARAM, 
Asociația Națională pentru 
Băuturi Răcoritoare 
(ANBR), Asociați a Berarii 
României (BR), Patronatul 
Apelor Minerale (Apemin), 
PATROMAT și PRO AGRO 

 
6.  Art.9 alin (1) lit. e 

 
 
 
e)o contribuţie de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate prin acte 
normative ca fiind periculoase 
pentru mediu, introduse pe piaţa 
naţională de către operatorii 
economici; 

11. La articolul 9, alin.(1), 
litera e) se modifica si va avea 
următorul conținut: 
 
e) o contributie de 2% din 
valoarea produselor chimice 
(substante sau amestecuri) 
clasificate in conformitate cu 
Regulamentul 1272/2008/CE ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse prima data pe piata 
nationala de catre operatorii 
economici (producatori sau 
distribuitori).  
 
Autor- Glad Varga, deputat PNL 
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7.  Art.9 alin (1) lit. k 
 
 
 
k)donaţii, sponsorizări, asistenţă 
financiară din partea persoanelor 
fizice sau juridice române ori străine 
şi a organizaţiilor sau organismelor 
internaţionale; 
 

12. La articolul 9, alin.(1) litera 
k) se modifica si vor avea 
următorul conținut: 
 
k) donaţii, sponsorizări, asistenţă 
financiară din partea persoanelor 
fizice sau juridice române ori 
străine şi a organizaţiilor sau 
organismelor internaţionale; Toate 
aceste contributii se vor publica pe 
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site-ul administratiei pt a putea fi 
consultate public 
 
Autor- Glad Varga, deputat PNL 

8.   13. La articolul 9 alineatul (1), 
lit.p) se abrogă. 
 
Autori:  
Costel Alexe,deputat PNL 
Claudiu Răcuci, deputat PNL 
Tudoriţa Lungu, deputat PNL 
Ştefan Ion, deputat PNL 
 
 

Unităţile administrativ 
teritoriale nu pot plăti din 
bugetul lor acestă taxă. 
Cetăţenii vor suporta din 
buzunarul propriu 
neputinţa Administraţiei 
Fondului pentru Mediu. 
Această taxă de 100 
lei/tonă scumpeşte forte 
mult acest serviciu astfel 
încât astăzi malurile 
pâraielor si râurilor 
României sunt pline de 
gropi pentru gunoi 
neautorizate. Acest 
amendament este susţinut 
de toţi primarii din 
România, care consideră 
această taxă ca fiind 
inoportună şi păguboasă. 
Ce vină au locuitorii 
comunei Tulnici jud 
Vrancea care sunt nevoiţi 
să transporte gunoiul 
menajer la o distanţă de 
180 km de locul colectării, 
respectiv în judeţul Brăila. 
Acestă lege terebuie făcută 
pentru oameni şi nu 
împotriva lor, pe spatele şi 
pe truda unor familii 
neputincioase. Când 
vreodată o mama sau o 
bunică din comuna Tulnici, 
aflată la 80 km de Focşani, 
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0 1 2 3 4 
va putea înţelege dorinţa 
AFM şi a noastră a 
Parlamentului, de a o 
emancipa prin introducerea 
unei contribuţii de 100 
lei/tonă pentru gunoiul 
menajer_ce_trebuie 
transportat la 180 km de 
locul producerii lui 

9.  Art.9 alin (1): 
 
 
 
v)o contribuţie de 2 lei/kg, 
datorată de operatorii economici 
autorizaţi pentru preluarea 
obligaţiilor anuale de valorificare a 
deşeurilor de ambalaje, respectiv de 
gestionare a anvelopelor uzate, plata 
făcându-se pentru diferenţa dintre 
cantităţile de deşeuri 
corespunzătoare obiectivelor anuale, 
stabilite de legislaţia în vigoare, şi 
cantităţile efectiv valorificate, 
respectiv gestionate în numele 
clienţilor pentru care au preluat 
obligaţiile; 
 

14. La articolul 9, alin.(1) litera v) 
se modifica si vor avea următorul 
conținut: 
 
v) o contribuţie de 1 leu/kg, 
datorată de operatorii economici 
autorizaţi pentru preluarea 
obligaţiilor anuale de valorificare a 
deşeurilor de ambalaje, respectiv 
de gestionare a anvelopelor uzate, 
plata făcându-se pentru diferenţa 
dintre cantităţile de deşeuri 
corespunzătoare obiectivelor 
anuale, stabilite de legislaţia în 
vigoare, şi cantităţile efectiv 
valorificate, respectiv gestionate în 
numele clienţilor pentru care au 
preluat obligaţiile;”. 
 
Deputați P.S.D.  
Paraschiv Rodica, Stancu Florinel  
Slavoliub Adnagi – Minorități 
 

Diminuarea contribuţiei 
prevăzute la lit. v) 
pentru OTR-uri, la 
aceeaşi valoare cu cea 
propusă la lit. d), pentru 
producători. 
Pentru comparaţie, 
redăm mai jos 
contribuţiile 
penalizatoare pentru 
deşeuri, cuprinse in 
OUG 196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu: o 
OTR-urile şi producătorii 
trebuie sa plateasca 
2.000 lei/tona in cazul 
in care nu-si îndeplinesc 
obiectivul de 60% de 
valorificare a deşeurilor 
de ambalaje 
o Autoritatile 
administrativ teritoriale 
trebuie sa plateasca 100 
lei/tona in cazul in care 
nu- si îndeplinesc 
obiectivul anual de 
reducere cu 1.5% a 
deşeurilor municipale 
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Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
eliminate prin 
depozitare, o Proprietarii 
sau, după caz 
administratorii de 
depozite pentru deşeuri 
nepericuloase trebuie să 
plătească. începând cu 1 
ianuarie 2017, o taxă de 
depozitare de 80 
lei/tona. 

10.  15. La articolul 9, alineatul (1), 
după litera x) se introduce 
literay) cu următorul cuprins: 
 
y) o taxă în valoare de 40 lei/tonă 
încasată de la proprietarii sau, 
după caz, administratorii de 
instalații definite la art. 3 lit. jj) din 
Legea nr. 278/2013 privind 
emisiile industriale pentru 
cantitățile de deșeuri încredințate 
de către terți în vederea eliminării 
cu sau fără recuperare de energie, 
incepând din 1 ianuarie 2018.  
 
Autori: Cornel Zainea (USR), 
Cristina Prună, ( USR) 
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11. Art. 9 alin (2) 
Administraţia Fondului gestionează 
şi alte venituri aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 

16. La articolul 9, după 
alineatul 2 se introduce un 
alineat nou, alin. (3), care va 
avea următorul cuprins: 
 
(3) Sumelor ce se fac venit la 
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Motivația Camera Deputaților  

0 1 2 3 4 
Fondul pentru mediu nu li se aplică 
TVA.   
 
Autori:  
Deputați și senatori P.N.L.  
Ștefan Ion, Popescu Virgil Daniel, 
Sighiartău Robert, Mara Calista, 
Răcuci Claudiu, Romanescu Cristinel, 
Heiuș Lucian, Roman Florin, Gheorghe 
Daniel, Vîlceanu Dan, Neagu Nicolae, 
Lungu Tudorița, Pavel Popescu, Lucian 
Bode, Bica Dănuț, Răzvan Prișcă, 
Alexe Costel, Eugen Țapu Nazare, 
Toma Cătălin Dumitru, Filipescu 
Răducu, Viorel Badea, Nicoară Romeo, 
Oros N. Adrian, Stângă George, Palăr 
Ionel, 
Varga Glad, Răcuri Claudiu, Bumb 
Ioan Sorin, Giugea Nicolae, Vasile 
Gudu, George Șișcu 
Deputați P.S.D.  
Paraschiv Rodica, Toma Ilie, Stancu 
Florinel  
Bende Șandor – U.D.M.R. 
Slavoliub Adnagi – Minorități 
Vlad Sergiu Cosmin – U.S.R. 
 

12.  17. După articolul 91, se 
introduce un articol nou art. 92

Art. 9

 
cu următorul cuprins: 
 

2

 

 Sumele provenite din 
contribuţile achitate la Fondul 
pentru mediu prevăzute la art. 9 
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0 1 2 3 4 
alin. (1) lit. d vor fi utilizate 
exclusiv pentru finanţarea 
“Programului de finanţare a 
investiţiilor în infrastructura de 
mediu pentru colectarea selectivă 
a gunoiului menajer”  
 
Autori:  
Deputați și senatori P.N.L.  
Ștefan Ion, Popescu Virgil Daniel, 
Sighiartău Robert, Mara Calista, 
Răcuci Claudiu, Romanescu Cristinel, 
Heiuș Lucian, Roman Florin, Gheorghe 
Daniel, Vîlceanu Dan, Neagu Nicolae, 
Lungu Tudorița, Pavel Popescu, Lucian 
Bode, Bica Dănuț, Răzvan Prișcă, 
Alexe Costel, Eugen Țapu Nazare, 
Toma Cătălin Dumitru, Filipescu 
Răducu, Viorel Badea, Nicoară Romeo, 
Oros N. Adrian, Stângă George, Palăr 
Ionel, 
Varga Glad, Răcuri Claudiu, Bumb 
Ioan Sorin, Giugea Nicolae, Vasile 
Gudu, George Șișcu 
Deputați P.S.D.  
Paraschiv Rodica, Toma Ilie, Stancu 
Florinel  
Bende Șandor – U.D.M.R. 
Slavoliub Adnagi – Minorități 
Vlad Sergiu Cosmin – U.S.R. 
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13. Articolul 12 
 
 

18. La articolul 12 alin (1) se 
modifică si va avea urmatorul 
cuprins: 
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(1)Contribuţiile, taxele, penalităţile 
şi alte sume ce constituie venit la 
bugetul Fondului pentru mediu se 
gestionează de Administraţia 
Fondului şi urmează regimul juridic 
al impozitelor, taxelor, contribuţiilor 
şi al altor sume datorate bugetului 
general consolidat, reglementat de 
Legea nr. 207/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

 
(1)Contribuţiile, taxele, penalităţile 
şi alte sume ce constituie venit la 
bugetul Fondului pentru mediu se 
gestionează de Administraţia 
Fondului şi sunt scutite de la plata 
taxei pe valoare adăugată.  
 
Autori:  
Glad Varga, deputat PNL  
Costel Alexe,deputat PNL 
Claudiu Răcuci, deputat PNL 
Tudoriţa Lungu, deputat PNL 
Ştefan Ion, deputat PNL 
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14.  19. La articolul I, după punctul 2, 
se introduce un nou punct, 21, 
după cum urmează: 
 
21. La articolul 13, după alineatul 
(24), se introduce un nou alineat, 
(25), cu următorul cuprins: 
(25

 

) Sumele rezultate din aplicarea 
prevederilor art.9 alin. (1) litera c), 
d) și q), se utilizează pentru a 
finanța numai proiecte de 
gestionare a deșeurilor.  
 
Autori: 
Ion Ștefan – PNL 
Virgil Popescu – PNL 
Sorin Ioan Bumb – PNL 
Dănuț Bica – PNL 
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Olar Corneliu – PNL 
Răcuci Claudiu - PNL 

15.  20. După articolul III se 
introduce un nou articol, Art. 
III1, cu următorul cuprins: 
 
Art. III1

Este o prevedere care 
încurajează tratarea 
deșeurilor (TMB și stații 
de incinerare) ca 
alternativa la eliminarea 
depozitării acestora. 
Conform Proiectului 
Jaspers această 
propunere necesită o 
implementare imediată, 
cu recomandarea că 
toate scutirile vor fi 
supuse unei reevaluări 
periodice. 

 – Se exceptează de la 
plata taxei de depozitare 
materialele stabilizate biologic în 
urma tratării mecanico-biologice și 
termice prin incinerare, deșeurile 
generate din activități de curățare 
a străzilor și pentru fracțiile de mici 
dimensiuni (max. 2cm) generate în 
urma operațiunilor de sortare.  
 
Autori: 
Ion Ștefan – PNL 
Virgil Popescu – PNL 
Sorin Ioan Bumb – PNL 
Dănuț Bica – PNL 
Olar Corneliu – PNL 
Răcuci Claudiu - PNL 
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16.  21. După Art. III. se introduce 
Art. IV, cu următorul conținut: 
 
Art. IV. — Veniturile Fondului 
pentru mediu, prevăzute la art.9 
alin. (1), literele a), c), d), d1

Împovărarea fiscală a 
operatorilor economici și 
instituțiilor publice, în 
vederea stimulării 
gestionării conforme a 
deșeurilor, este 
ineficientă dacă sumele 
astfel colectate nu sunt 
utilizate tocmai pentru 

), i), 
p), q), s), v), w), x), y), mai puțin 
cheltuielile curente ale 
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Administrației Fondului pentru 
mediu, prevăzute la Art.7 pot fi 
utilizate exclusiv în finanțarea 
cheltuielilor aferente gestionării 
conforme a deșeurilor reciclabile.  
 
Autor: deputat USR Cornel Zainea 

rezolvarea acestor 
necesități prioritare ale 
Romaniei, determinate 
de obligațiile naționale 
asumate în calitate de 
stat membru al UE. 
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