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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 298/2019 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

         

1. Descrierea 

situaţiei actuale    

        Administraţia Fondului pentru Mediu este instituţie publică 

aflată în coordonarea Ministerului Mediului, finanţată integral din 

venituri proprii, conform Ordonanţei 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.  

     Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind 

restituirea sumelor reprezentând taxa specială, taxa pe poluare pentru 

autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările 

și completările ulterioare, s-a statuat cadrul legal privind restituirea 

sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 

autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu 

pentru autovehicule. 

      La nivelul anului 2018, Agenția Națională de Administrare 

Fiscală (ANAF) a emis un număr de aproximativ 1,1 milioane decizii 

de soluționare a cererilor de restituire a sumelor reprezentând taxă 

specială pentru autoturisme și autovehicule, taxă pe poluare pentru 

autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, constând atât în 

decizii de restituire a sumelor efectiv achitate de către contribuabili, 

cât și în decizii de acordare a sumelor reprezentând accesorii rezultate 

în urma acestora.  

       Suma totală de restituit cuprinsă în deciziile emise de ANAF pe 

parcursul anilor 2018 - 2019 și comunicate Administrației Fondului 

pentru Mediu în vederea efectuării plăților către organele fiscale 

competente este de aproximativ 3.300.000 mii lei (atât debit principal, 
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cât și accesorii), astfel valoarea medie a unei cereri de restituire fiind 

de aproximativ 4 mii lei (debit principal plus accesorii).  

       Din suma de 3.300.000 mii lei, solicitată la nivelul Administrației 

Fondului pentru Mediu în vederea plății și pentru care au fost emise 

decizii de soluționare de către ANAF, suma rămasă de virat de către 

AFM, către ANAF este de aproximativ 1.000.000 mii lei. 

        De asemenea, având în vedere faptul că, potrivit datelor existente 

la nivelul ANAF, la sfârșitul anului 2018,  în evidența acesteia 

figurează ca neprelucrate un număr de aproximativ 380.000 cereri de 

restituire, suma esimată ca fiind necesară pentru efectuarea plăților 

aferente acestora este de cca 1.600.000 mii lei.  

      Un impact semnificativ îl reprezintă situația contribuabililor care, 

potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 52/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, solicită direct, în baza unor 

hotărâri judecătorești definitive, de la autoritățile competente, plata 

sumelor stabilite de către instanțele de judecată.  

         Din bugetul Fondului pentru mediu și al Administrației 

Fondului pentru Mediu s-au utilizat sumele disponibile, cu aceasta 

destinație din excedentul anilor precedenți, înregistrat la 31 decembrie 

2018, respectiv suma de 1.100.000 mii lei, acestea neacoperind în 

totalitate valoarea necesar a  fi restituită, în baza Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 52/2017, cu modificările și completările 

ulterioare, raportat la numărul de cereri de restituire depuse. 

11 În cazul 

proiectelor de acte 

normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul 

pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 

         Prezentul act normativ este elaborat în scopul evitării oricăror 

riscuri determinate de eventuala nerespectare a termenului de restituire 

integrală a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 

autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile 

poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru 

autovehicule, prevăzut în Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr. 

52/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 30 iunie 

2019. 

         Având în vedere faptul că, Adminstrația Fondului pentru Mediu, 

prin specificul activității sale, a finanțat, din sumele încasate în perioada 

2008-2017, mai multe categorii de proiecte și programe privind protecția 

mediului, implementarea acestor proiecte determinând creșterea calității 

vieții în aglomerările urbane și nu numai, astfel cum și finanțarea 

celorlalte  proiecte și programe pentru protecția mediului pe care 
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Administrația Fondului pentru Mediu o are în vedere, are ca scop 

reducerea gradului de poluare, în contextul respectării obiectivului 

asumat de România prin Tratatul de aderare la UE,   

        Ținând cont de faptul că disponibilul aflat în bugetul Fondului 

pentru mediu este insuficient pentru a asigura rambursarea imediată și 

integrală a sumelor solicitate de catre contribuabili în vederea restituirii 

taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare 

pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, în temeiul 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, cu modificările și 

completările ulterioare,  

         Luând în considerare faptul că nerespectarea de către autoritățile 

competente a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

52/2017, respectiv nerambursarea imediată și integrală către 

contribuabili a sumelor achitate cu titlu de taxă de poluare, poate 

conduce la demararea procedurii de infrigement împotriva Romaniei, cu 

grave consecințe asupra bugetului de stat, care ar deriva din aceasta, 

        Este necesară suplimentarea  bugetului Fondului pentru Mediu cu  

sume necesare restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de poluare, în 

în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 

privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru 

autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa 

pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de 

mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare. 

         Astfel, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 

700.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, în bugetul Ministerului 

Mediului urmând ca acesta să vireze suma pentru  suplimentarea 

veniturilor Fondului pentru mediu. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului                                             

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

21 Impactul asupra sarcinilor 

administrative  
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra întreprinderilor mici și 

mijlocii  
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Actul normativ nu se referă la acest subiect. 



4 

 

4. Impactul asupra mediului Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

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  

 

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:  

     (i) cheltuieli de personal                     

    (ii) bunuri şi servicii            

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau a 

cheltuielilor bugetare 

 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor actului normativ:                                            

a) acte normative în vigoare ce vor                                       

fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

  

 

 

 



5 

 

intrării în vigoare a prezentului act 

normativ;                                          

b) acte normative ce urmează a fi                                          

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

 

b) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al 

Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

11 Compatibilitatea actului normativ cu 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 

a) impact legislativ - prevederi de 

modificare şi completare a cadrului 

normativ în domeniul achiziţiilor publice, 

prevederi derogatorii; 

b) norme cu impact la nivel 

operaţional/tehnic - sisteme electronice 

utilizate în desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, unităţi centralizate de 

achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea actului normativ cu 

legislaţia comunitară  în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului  în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul actului 

normativ 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care actul normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. 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. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării actului normativ 

Având în vedere situația excepțională și 

necesitatea plății acestor sume într-un termen  

foarte scurt de timp, prezentul proiect de act 

normativ intră sub incidența dispozițiilor art.7, 

alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării actului normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1.Măsurile de punere în aplicare a actului 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau 

locale, înfiinţarea de noi organisme sau 

extinderea competenţelor instituţiilor 

existente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019. 

 

 

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului 

Grațiela Leocadia Gavrilescu 

 


