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LEGEA 143/2018 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu 

 (30 IUNIE 2018) 

 

In data de 30 iunie 2018 a intrat in vigoare Legea 143/20.06.2018 care aproba si modifica de fapt OUG 
48/2017 privind Fondul pentru mediu.  

Modificarile aduse Legii Fondului pentru mediu se refera la: 

- Modul de taxare a EEE si B&A – de interes pentru agentii economici care introduc pe piata nationala 
EEE si B&A, dar si pentru OTR-urile care ating obiectivele in aceste domenii; 

- Modul de stabilire a obiectivelor anuale de reducere a cantitatilor de deseuri municipale depozitate 
– de interes pentru UAT-uri si pentru operatorii de salubritate;  

- Finantarea de catre AFM a investitiilor de mediu pentru colectarea selectiva a deseurilor, tratarea 
si reciclarea deseurilor (fara a se preciza daca doar pentru cele reciclabile). 

Consecintele acestor modificari sunt urmatoarele: 

1. Modul de taxare a EEE si B&A 

In perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2019 se va datora si se va plati la Fondul pentru mediu de 
catre cei  care introduc pe piata nationala de EEE si B&A pentru diferenta dintre cantitatile declarate 
ca fiind introduse pe piata nationala si cantitatile constatate de AFM ca fiind introduse pe piata nationala 
(4 lei/kg pentru EEE din categoriile 1-4, 6-10; 20 lei/kg  pentru EEE, categoria 5 - din OU 5/2015; 4 lei/kg 
pentru B&A portabili). 

Incepand cu 1 ianuarie 2020 se va datora si plati la AFM de catre cei care introduc pe piata nationala EEE 

si B&A pentru neatingerea obiectivelor de colectare stabilite de OU 5/2015, respectiv HG 1132/2008 

(respectiv, pentru diferenta dintre rata minima de colectare EEE de realizat 45% - in perioada 2018-2020,  
si 65% incepand cu anul 2021 si rata de colectare efectiv realizata si raportata catre AFM).  Pentru 
cantitatile constatate de AFM ca fiind introduse pe piata si nedeclarate in cadrul contractului incheiat cu 
OTR-ul, respectiv nedeclarate la AFM se va datora si plati taxa prevazuta de lege. 

In acest context se asteapta desigur si modificari ale Ordinului 1503/2017 in metodologia de calcul si 
declarare la AFM pentru aceste obligatii, sau noi instructiuni referitoare la modul de completare in 
declaratii a cantitatilor lunare colectate de OTR-uri pentru cei care introduc pe piata nationala EEE sau 
B&A pentru perioada 2018-2019. 

2. Stabilirea obiectivelor anuale de reducere a cantitatilor de deseuri municipale depozitate se 
face pe baza tabelului de mai jos: 
 

Anul Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin 
depozitare (procent) 

Total din care: 
Reciclare Alte forme de valorificare 

2018 35% minimum 30% 5% 
2019 42% minimum 35% 7% 
2020 60% minimum 50% 10% 

Astfel, conform literei p) art. 9 din OUG 196/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,  se va plati 
„o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile 
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administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 
procentul prevăzut în tabelul de mai sus 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 şi 
alte forme de valorificare.” 

 

 

 

 

 

 

  


