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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind Fondul pentru mediu
Av‚nd Ón vedere necesitatea clarific„rii regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu ∫i
a atribu˛iilor Administra˛iei Fondului pentru Mediu Ón ceea ce prive∫te activitatea privind declararea, constatarea, controlul,
colectarea, solu˛ionarea contesta˛iilor ∫i executarea silit„ a contribu˛iilor datorate la Fondul pentru mediu, Ón contextul
diminu„rii veniturilor Óncasate la Fondul pentru mediu,
˛in‚nd seama de necesitatea sporirii num„rului de categorii de proiecte ce pot fi finan˛ate din Fondul pentru
mediu, Ón special cele privind prevenirea ∫i controlul integrat al polu„rii, Directiva-cadru a apei ∫i instala˛iile mari de
ardere, pentru Óndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 — Mediu,
elemente care vizeaz„ interesul public ∫i constituie o situa˛ie de urgen˛„ ∫i extraordinar„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Fondul pentru mediu este un instrument
economico-financiar destinat sus˛inerii ∫i realiz„rii proiectelor
pentru protec˛ia mediului, Ón conformitate cu dispozi˛iile
legale Ón vigoare Ón domeniul protec˛iei mediului.
Art. 2. — Fondul pentru mediu se constituie ∫i se
gestioneaz„ Ón conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL II
Administrarea Fondului pentru mediu
Art. 3. — (1) Unitatea care r„spunde de gestionarea
Fondului pentru mediu este Administra˛ia Fondului pentru
Mediu, denumit„ Ón continuare Administra˛ia Fondului,
institu˛ie public„ cu personalitate juridic„, finan˛at„ integral
din venituri proprii, Ón coordonarea autorit„˛ii publice
centrale pentru protec˛ia mediului.
(2) Administra˛ia Fondului are sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 294, corp A, sectorul 6.
(3) Administra˛ia Fondului are Ón principal, urm„toarele
atribu˛ii:
a) urm„re∫te constituirea ∫i gestionarea Fondului pentru
mediu;
b) Óntocme∫te planul anual de lucru ∫i bugetul de
venituri ∫i cheltuieli;
c) analizeaz„, selecteaz„ ∫i finan˛eaz„ proiectele pentru
protec˛ia mediului aprobate Ón conformitate cu prevederile
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i conform cu procedurile
prev„zute Ón Manualul de operare al Fondului pentru
mediu;
d) urm„re∫te ∫i controleaz„ implementarea proiectelor
aprobate ∫i finan˛ate din Fondul pentru mediu;
e) finan˛eaz„ lucr„ri destinate prevenirii, Ónl„tur„rii ∫i/sau
diminu„rii efectelor produse de fenomenele meteorologice
periculoase la lucr„rile de gospod„rire a apelor, conform
dispozi˛iilor art. 13.
Art. 4. — (1) Administra˛ia Fondului este condus„ de un
pre∫edinte cu rang de subsecretar de stat.

(2) Pre∫edintele este numit, suspendat ∫i revocat din
func˛ie, Ón condi˛iile legii, prin decizie a primului-ministru, la
propunerea conduc„torului autorit„˛ii publice centrale pentru
protec˛ia mediului.
(3) Œn exercitarea conducerii Administra˛iei Fondului,
pre∫edintele emite dispozi˛ii.
(4) Pre∫edintele are calitatea de ordonator de credite
pentru fondurile pe care le gestioneaz„, reprezint„
Administra˛ia Fondului Ón rela˛iile cu ter˛ii, precum ∫i Ón
justi˛ie, nume∫te ∫i elibereaz„ din func˛ie, Ón condi˛iile legii,
personalul acesteia.
(5) Administra˛ia Fondului are personal propriu
contractual care asigur„ func˛iile de conducere, de execu˛ie
∫i de control, potrivit regulamentului de organizare ∫i
func˛ionare propriu.
(6) Salarizarea personalului Administra˛iei Fondului se
face conform contractului colectiv de munc„ Óncheiat la
nivelul institu˛iei.
(7) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute la art. 3 alin. (3),
Administra˛ia Fondului are urm„toarele structuri de decizie:
a) Comitetul de avizare;
b) Comitetul director.
Art. 5. — (1) Comitetul de avizare are urm„toarea
componen˛„:
a) trei reprezentan˛i, la nivel de secretar de stat ∫i de
director general sau director din cadrul autorit„˛ii publice
centrale pentru protec˛ia mediului, Ómputernici˛i prin ordin al
ministrului;
b) doi reprezentan˛i, la nivel de secretar de stat ∫i de
director general sau director din cadrul autorit„˛ii publice
centrale pentru economie ∫i comer˛, Ómputernici˛i prin ordin
al ministrului;
c) un reprezentant la nivel de secretar de stat sau
director din cadrul autorit„˛ii publice centrale care r„spunde
de silvicultur„, Ómputernicit prin ordin al ministrului;
d) c‚te un reprezentant la nivel de director general sau
director, Ómputernici˛i prin ordin al ministrului de resort, din
cadrul autorit„˛ii publice centrale pentru s„n„tate, autorit„˛ii
publice centrale pentru finan˛e publice, autorit„˛ii publice
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centrale pentru transporturi, construc˛ii ∫i turism, autorit„˛ii
publice centrale pentru administra˛ie ∫i interne;
e) un reprezentant al confedera˛iei patronale din
domeniul proiectului supus aviz„rii, desemnat de aceasta;
f) un reprezentant al organiza˛iilor neguvernamentale din
domeniul protec˛iei mediului, desemnat de acestea;
g) pre∫edintele Administra˛iei Fondului.
(2) Pre∫edintele Comitetului de avizare este
reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autorit„˛ii
publice centrale pentru protec˛ia mediului, iar vicepre∫edinte
este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al
autorit„˛ii publice centrale pentru economie ∫i comer˛.
(3) Comitetul de avizare analizeaz„ ∫i aprob„ prin vot:
a) manualul de operare, inclusiv metodologia de
selectare, aprobare ∫i finan˛are a proiectelor;
b) planul anual de lucru, inclusiv categoriile de proiecte
eligibile pentru finan˛are;
c) proiectele ce urmeaz„ s„ fie finan˛ate din Fondul
pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;
d) modalit„˛ile de sus˛inere financiar„ a proiectelor ∫i,
dup„ caz, dob‚nda cu care se acord„ finan˛„rile
rambursabile.
(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv secretarii de
stat, primesc o indemniza˛ie de participare pentru
activitatea desf„∫urat„ Ón cadrul ∫edin˛elor acestuia, Ón
cuantumul ∫i Ón condi˛iile stabilite prin Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare al Administra˛iei Fondului.
Art. 6. — (1) Comitetul director este constituit din
pre∫edintele Administra˛iei Fondului ∫i conduc„torii direc˛iilor
de specialitate ale acesteia.
(2) Regulamentul privind organizarea ∫i desf„∫urarea
concursului pentru func˛ia de pre∫edinte al Administra˛iei
Fondului se aprob„ prin ordin al conduc„torului autorit„˛ii
publice centrale pentru protec˛ia mediului.
(3) Comitetul director are urm„toarele atribu˛ii:
a) aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli al
Administra˛iei Fondului, cu acordul autorit„˛ii publice
centrale pentru protec˛ia mediului;
b) avizeaz„ manualul de operare elaborat de c„tre
direc˛iile de specialitate ∫i Ól supune spre aprobare
comitetului de avizare;
c) avizeaz„ planul anual de lucru elaborat de c„tre
direc˛iile de specialitate ∫i Ól propune spre aprobare
Comitetului de avizare;
d) avizeaz„ ∫i propune spre aprobare Comitetului de
avizare proiectele selec˛ionate pentru a fi finan˛ate din
Fondul pentru mediu;
e) propune spre aprobare Comitetului de avizare
modalit„˛ile de sus˛inere a proiectelor ∫i, dup„ caz,
dob‚nda cu care se acord„ finan˛„rile rambursabile;
f) aprob„ situa˛iile financiare ∫i conturile de execu˛ie
trimestriale ∫i anuale, pe care le Ónainteaz„ autorit„˛ii
publice centrale pentru protec˛ia mediului;
g) urm„re∫te constituirea ∫i gestionarea Fondului pentru
mediu;
h) urm„re∫te implementarea proiectelor finan˛ate;
i) aprob„ raportul anual privind gestionarea Fondului
pentru mediu, pe care Ól face public, conform prevederilor
legale.
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Art. 7. — Cheltuielile curente ∫i de capital ale
Administra˛iei Fondului se asigur„ din Fondul pentru mediu,
Ón limita a 3% din veniturile acestuia.
Art. 8. — (1) Opera˛iunile financiare ale Administra˛iei
Fondului, care privesc constituirea, gestionarea ∫i utilizarea
resurselor financiare, se deruleaz„ prin Trezoreria Statului.
(2) Disponibilit„˛ile financiare ale Fondului pentru mediu
se p„streaz„ Ón Trezoreria Statului Óntr-un cont distinct ∫i
sunt purt„toare de dob‚nzi.
(3) Fondurile financiare provenite din surse externe se
gestioneaz„ pe baza contractelor Óncheiate cu partenerii
externi Ón conformitate cu scopul pentru care au fost
acordate ∫i cu destina˛iile prev„zute de prezenta ordonan˛„
de urgen˛„.
CAPITOLUL III
Veniturile Fondului pentru mediu
Art. 9. — (1) Veniturile Fondului pentru mediu se
constituie din:
a) o contribu˛ie de 3% din veniturile realizate din
v‚nzarea de∫eurilor feroase ∫i neferoase de c„tre
de˛in„torii de astfel de de∫euri, persoane fizice sau juridice.
Sumele se re˛in prin stopaj la surs„ de c„tre operatorii
economici colectori ∫i/sau valorificatori, autoriza˛i potrivit
legisla˛iei Ón vigoare privind gestionarea de∫eurilor
industriale reciclabile, care au obliga˛ia s„ le vireze la
Fondul pentru mediu;
b) taxele pentru emisiile de poluan˛i Ón atmosfer„,
Óncasate de la operatori economici, Ón cuantumul prev„zut
Ón anexa nr. 1;
c) taxele Óncasate de la operatorii economici utilizatori
de noi terenuri pentru depozitarea de∫eurilor valorificabile,
Ón limitele prev„zute Ón anexa nr. 2;
d) o tax„ de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor
introduse pe pia˛a na˛ional„ de c„tre produc„torii ∫i
importatorii de bunuri ambalate ∫i ambalaje de desfacere;
e) o contribu˛ie de 2% din valoarea substan˛elor
clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prev„zute Ón
anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 200/2000 privind
clasificarea, etichetarea ∫i ambalarea substan˛elor ∫i
preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 490/2002, comercializate de c„tre
produc„tori ∫i importatori, cu excep˛ia celor utilizate la
producerea medicamentelor;
f) Ón cazul v‚nz„rii masei lemnoase pe picior, contribu˛ia
la Fondul pentru mediu se stabile∫te prin aplicarea unui
procent de 3% la valoarea de v‚nzare a acesteia. Suma
se Óncaseaz„ de v‚nz„tor de la cump„r„tor odat„ cu
valoarea masei lemnoase ∫i se vars„ de c„tre acesta la
Fondul pentru mediu;
g) Ón cazul exploat„rii masei lemnoase pe picior de
c„tre administratorul, respectiv proprietarul p„durii, prin
activitate proprie sau prin intermediul unui prestator de
servicii, contribu˛ia la Fondul pentru mediu se stabile∫te
prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de v‚nzare
a sortimentelor de lemn ob˛inute ∫i se achit„ de
administratorul, respectiv proprietarul p„durii;
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h) contribu˛ia pentru prelucrarea lemnului se stabile∫te
prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de v‚nzare
a produselor ob˛inute ∫i se achit„ de operatorul economic
care a realizat prelucrarea lemnului;
i) o tax„ de 1 leu (RON)/kg anvelop„, Óncasat„ de la
produc„torii ∫i importatorii care introduc pe pia˛„ anvelope
noi ∫i/sau uzate destinate reutiliz„rii;
j) o contribu˛ie de 3% din suma care se pl„te∫te anual
pentru gestionarea fondurilor de v‚n„toare, pl„tit„ de c„tre
gestionarii fondurilor de v‚n„toare;
k) dona˛ii, sponsoriz„ri, asisten˛„ financiar„ din partea
persoanelor fizice sau juridice rom‚ne ori str„ine ∫i a
organiza˛iilor sau organismelor interna˛ionale;
l) sumele Óncasate din rambursarea finan˛„rilor acordate,
dob‚nzi, penalit„˛i de Ónt‚rziere, alte opera˛iuni financiare
derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
m) sumele Óncasate de la manifest„ri organizate Ón
beneficiul Fondului pentru mediu;
n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor,
acordurilor ∫i a autoriza˛iilor de mediu;
o) dob‚nzi ∫i penalit„˛i de orice fel datorate de c„tre
debitorii Fondului pentru mediu.
(2) Administra˛ia Fondului gestioneaz„ ∫i alte venituri
aprobate prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 10. — (1) Œn cazul utiliz„rii de c„tre operatorii
economici a de∫eurilor industriale reciclabile, ca materii
prime secundare, Ón propor˛ie de cel pu˛in 50%, sumele
stabilite la art. 9 alin. (1) lit. b) nu se pl„tesc.
(2) Taxele prev„zute la art. 9 alin. (1) lit. d) ∫i i) se
pl„tesc numai Ón cazul neÓndeplinirii obiectivului de
valorificare a de∫eurilor de ambalaje, respectiv obiectivul de
gestionare a anvelopelor uzate prev„zute Ón legisla˛ia Ón
vigoare, plata f„c‚ndu-se pe diferen˛a dintre obiectivul
anual ∫i obiectivul realizat efectiv de c„tre operatorii
economici responsabili.
(3) Operatorii economici produc„tori ∫i importatori de
bunuri ambalate ∫i de ambalaje de desfacere ∫i operatorii
economici responsabili pentru gestionarea anvelopelor uzate
sunt obliga˛i s„ calculeze ∫i s„ declare lunar, p‚n„ la data
de 25 a lunii urm„toare celei Ón care s-a desf„∫urat
activitatea, diferen˛a dintre obiectivul calculat utiliz‚nd
procentajul stabilit prin legisla˛ia Ón vigoare ca obiectiv de
valorificare anual ∫i obiectivul efectiv realizat.
(4) Nivelul contribu˛iilor ∫i taxelor prev„zute la art. 9
alin. (1) lit. a)—j) se actualizeaz„ prin hot„r‚re a
Guvernului, la propunerea autorit„˛ii publice centrale pentru
protec˛ia mediului.
(5) Baza de calcul la care se aplic„ procentele
prev„zute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f), g), h) ∫i j)
reprezint„ valoarea de v‚nzare, exclusiv taxa pe valoarea
ad„ugat„ aferent„.
(6) Contribu˛ia prev„zut„ la art. 9 alin. (1) lit. f) va fi
inclus„ Ón contractele de v‚nzare a masei lemnoase pe
picior.
Art. 11. — (1) Sumele prev„zute la art. 9 alin. (1)
lit. a)—c), e), f), g) ∫i h) se declar„ ∫i se pl„tesc lunar de
c„tre persoanele juridice ∫i persoanele fizice care
desf„∫oar„ respectivele activit„˛i, p‚n„ la data de

25 inclusiv a lunii urm„toare celei Ón care s-a desf„∫urat
activitatea.
(2) Sumele prev„zute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) ∫i j) se
declar„ ∫i se pl„tesc anual de c„tre persoanele juridice
care desf„∫oar„ respectivele activit„˛i, p‚n„ la data de
25 ianuarie a anului urm„tor.
(3) Declara˛ia se depune sau se transmite la
Administra˛ia Fondului, iar plata se realizeaz„ Óntr-un cont
distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.
(4) Modelul ∫i con˛inutul declara˛iilor la Fondul pentru
mediu, prev„zute la art. 10 alin. (3) ∫i la alin. (1) ∫i (2)
din prezentul articol, se aprob„ prin ordin al conduc„torului
autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia mediului Ón
termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 12. — (1) Contribu˛iile ∫i taxele ce se constituie
venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestioneaz„ de
c„tre Administra˛ia Fondului ∫i urmeaz„ regimul juridic al
impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i al altor sume datorate
bugetului general consolidat, reglementat de Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea ∫i
colectarea, inclusiv solu˛ionarea contesta˛iilor privind
contribu˛iile ∫i taxele la Fondul pentru mediu datorate de
c„tre persoanele juridice ∫i fizice, precum ∫i Óndeplinirea
m„surilor asigur„torii ∫i procedura de executare silit„ se
realizeaz„ de c„tre Administra˛ia Fondului Ón condi˛iile
Codului de procedur„ fiscal„. Administra˛ia Fondului are
calitatea de creditor bugetar.
(3) Pentru neachitarea la termenul de scaden˛„ de c„tre
debitori a obliga˛iilor de plat„ prev„zute la art. 9 alin. (1)
lit. a)—j) se datoreaz„ dob‚nzi ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere
egale cu cele datorate pentru neachitarea la termen a
obliga˛iilor fiscale.
(4) Œn cazul neachit„rii la scaden˛„ a contribu˛iilor ∫i
taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administra˛ia
Fondului procedeaz„ la aplicarea m„surilor de recuperare
a crean˛elor prin executare silit„.
(5) Administra˛ia Fondului poate constitui un fond pentru
acordarea de stimulente personalului, prin:
a) re˛inerea unei cote de 5% din sumele Óncasate prin
executare silit„ sau Ón cadrul procedurii reorganiz„rii
judiciare ∫i a falimentului;
b) aplicarea unei cote de 15% asupra dob‚nzilor ∫i
penalit„˛ilor de Ónt‚rziere, stabilite cu titlu definitiv Ón timpul
controlului ∫i Óncasate de c„tre Administra˛ia Fondului,
pentru diferen˛ele constatate.
(6) Totalul fondului de stimulente constituit conform
alin. (5) se repartizeaz„ astfel:
a) o cot„ de 85% pentru Administra˛ia Fondului;
b) o cot„ de 15% pentru autoritatea public„ central„
pentru protec˛ia mediului.
(7) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru
personalul propriu se aprob„ prin ordin al conduc„torului
autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia mediului Ón
termen de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
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CAPITOLUL IV
Destina˛ia Fondului pentru mediu
Art. 13. — (1) Fondul pentru mediu se utilizeaz„ pentru
sus˛inerea ∫i realizarea proiectelor prioritare pentru protec˛ia
mediului.
(2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finan˛are se
stabilesc prin planul anual de lucru ∫i vizeaz„
Ómbun„t„˛irea performan˛ei de mediu privind:
a) prevenirea polu„rii;
b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei ∫i
solului;
c) reducerea nivelurilor de zgomot;
d) utilizarea de tehnologii curate;
e) gestionarea de∫eurilor, inclusiv a de∫eurilor
periculoase;
f) protec˛ia resurselor de ap„, sta˛iile de tratare, sta˛iile
de epurare pentru comunit„˛i locale;
g) gospod„rirea integrat„ a zonei costiere;
h) conservarea biodiversit„˛ii;
i) administrarea ariilor naturale protejate;
j) educa˛ia ∫i con∫tientizarea publicului privind protec˛ia
mediului;
k) cre∫terea produc˛iei de energie din surse
regenerabile;
l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser„;
m) reconstruc˛ia ecologic„ ∫i gospod„rirea durabil„ a
p„durilor;
n) Ómp„durirea terenurilor degradate situate Ón zonele
deficitare Ón p„duri, stabilite Ón condi˛iile legii;
o) Ónchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
p) lucr„ri destinate prevenirii, Ónl„tur„rii ∫i/sau diminu„rii
efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase
la lucr„rile de gospod„rire a apelor aferente obiectivelor din
domeniul public al statului.
(3) Din Fondul pentru mediu sunt finan˛ate proiectele
din categoriile prev„zute la alin. (2), prin una sau mai
multe dintre urm„toarele modalit„˛i propuse de Comitetul
director ∫i aprobate de Comitetul de avizare:
a) sus˛inerea financiar„ a proiectelor prin finan˛are sau
cofinan˛are nerambursabil„;
b) sus˛inerea financiar„ a proiectelor prin finan˛are sau
cofinan˛are rambursabil„;
c) sus˛inerea total„ sau par˛ial„ a dob‚nzii aferente
creditelor bancare contractate pentru realizarea proiectelor;
d) cofinan˛area proiectelor finan˛ate din fonduri
comunitare ∫i/sau alte fonduri interna˛ionale.
(4) Se acord„ sus˛inere financiar„ din Fondul pentru
mediu, pentru proiectele propuse de c„tre operatorii
economici, organiza˛ii neguvernamentale, autorit„˛i locale ∫i
unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt.
(5) Analiza, selectarea, finan˛area, urm„rirea ∫i controlul
implement„rii proiectelor se fac Ón conformitate cu
prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu
∫i ale actelor normative date Ón aplicarea prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, cu excep˛ia lucr„rilor prev„zute la
alin. (2) lit. o).
(6) Categoriile de lucr„ri care se pot finan˛a conform
prevederilor alin. (2) lit. o), precum ∫i sumele destinate
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finan˛„rii acestora se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului, la
propunerea autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia
mediului.
(7) Finan˛area proiectelor aprobate se realizeaz„ Ón
baza contractelor de finan˛are anuale sau multianuale.
(8) Contractele de finan˛are, Ómpreun„ cu actele prin
care se constituie garan˛ii ale ramburs„rii finan˛„rii,
constituie titluri executorii, f„r„ a fi necesar„ Ónvestirea cu
formul„ executorie.
(9) Finan˛area din Fondul pentru mediu se face cu
respectarea legisla˛iei privind ajutorul de stat.
(10) Sumele r„mase neutilizate la sf‚r∫itul anului se
reporteaz„ Ón anul urm„tor, fiind utilizate cu aceea∫i
destina˛ie.
Art. 14. — (1) Proiectele solicitan˛ilor care nu ∫i-au
achitat obliga˛iile fiscale c„tre stat ∫i c„tre Fondul pentru
mediu, precum ∫i proiectele celor care sponsorizeaz„
activit„˛i cu efect negativ asupra mediului nu beneficiaz„
de sprijin financiar din partea Administra˛iei Fondului.
(2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate
pentru plasamente sau opera˛iuni financiare speculative.
CAPITOLUL V
Sanc˛iuni
Art. 15. — (1) Œnc„lcarea prevederilor prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ atrage r„spunderea civil„,
contraven˛ional„ sau penal„, dup„ caz.
(2) Nedepunerea la termen a declara˛iilor lunare privind
obliga˛iile la Fondul pentru mediu constituie contraven˛ie ∫i
se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 2.000 lei (RON) la
2.500 lei (RON).
Art. 16. — (1) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea
sanc˛iunilor prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se
fac de c„tre personalul de specialitate din cadrul
Administra˛iei Fondului ∫i al G„rzii Na˛ionale de Mediu, prin
unit„˛ile sale teritoriale.
(2) Contraven˛iilor prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„ le sunt aplicabile dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 17. — Metodologia de calcul a contribu˛iilor ∫i
taxelor prev„zute la art. 9 alin. (1) lit. a)—k) se stabile∫te
prin ordin al autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia
mediului Ón termen de 90 de zile de la intrarea Ón vigoare
a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 18. — (1) Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a Administra˛iei Fondului se aprob„ prin
hot„r‚re a Guvernului, la propunerea autorit„˛ii publice
centrale pentru protec˛ia mediului, Ón termen de 60 de zile
de la intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(2) Structura organizatoric„ a Administra˛iei Fondului se
aprob„ prin ordin al conduc„torului autorit„˛ii publice
centrale pentru protec˛ia mediului Ón termen de 30 de zile
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de la intrarea Ón vigoare a regulamentului de organizare ∫i
func˛ionare.
Art. 19. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 20. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ Legea nr. 73/2000 privind
Fondul pentru mediu, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prevederile art. 18 ∫i
ale art. 19 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 77/2004
pentru stimularea asocierii proprietarilor de p„duri private Ón
scopul gospod„ririi durabile a acestora, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 791 din
27 august 2004, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 515/2004, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 196.
ANEXA Nr. 1
TAXELE

pentru emisiile de poluan˛i Ón atmosfer„, Óncasate de la operatorii economici
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Emisii de poluan˛i Ón atmosfer„

Taxa de Óncasat

Pulberi
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
Poluan˛i organici persisten˛i
Metale grele:
— plumb
— cadmiu
— mercur

0,02
0,04
0,04
20

lei
lei
lei
lei

(RON)/kg
(RON)/kg
(RON)/kg
(RON)/kg

12 lei (RON)/kg
16 lei (RON)/kg
20 lei (RON)/kg
ANEXA Nr. 2
TAXELE

Óncasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea
urm„toarelor categorii de de∫euri valorificabile
Nr.
crt.

Categorii de de∫euri valorificabile

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Provenite de la extrac˛ia ∫i prelucrarea ˛i˛eiului
Provenite din prelucrarea primar„ a lemnului
Provenite de la producerea alcoolului
™lamuri carbonifere
Zgur„ de furnal
Cenu∫„ de termocentral„
Cenu∫„ de pirit„
Fosfogips
Zguri provenite din metalurgie

Taxa de Óncasat

4
1,2
0,2
4
4
4
4
4
4

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

(RON)/m2/an
(RON)/m2/an
(RON)/m2/an
(RON)/m2/an
(RON)/m2/an
(RON)/m2/an
(RON)/m2/an
(RON)/m2/an
(RON)/m2/an
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind constituirea, alimentarea ∫i utilizarea Fondului de Óntre˛inere, Ónlocuire ∫i dezvoltare
pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaz„
de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ din partea Uniunii Europene
Caracterul de urgen˛„ este determinat de Óndeplinirea condi˛iei referitoare la Ónfiin˛area unui fond de Óntre˛inere,
Ónlocuire ∫i dezvoltare a fiec„rui obiectiv de investi˛ii, condi˛ie asumat„ de Guvernul Rom‚niei prin memorandumurile de
finan˛are Óncheiate cu Comisia European„ privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„, precum ∫i de necesitatea stabilirii
bazei legale pentru crearea acestui tip de fond.
Œn cazul Ón care baza legal„ pentru constituirea ∫i utilizarea Fondului de Óntre˛inere, Ónlocuire ∫i dezvoltare nu se
va realiza Ón cel mai scurt timp posibil, Comisia European„ va considera condi˛ionalit„˛ile din memorandumurile de
finan˛are ISPA neÓndeplinite ∫i va bloca transferul de fonduri c„tre Fondul Na˛ional.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Se aprob„ constituirea, alimentarea ∫i
utilizarea Fondului de Óntre˛inere, Ónlocuire ∫i dezvoltare,
denumit Ón continuare Fondul IID, de c„tre operatori ∫i/sau
unit„˛ile administrativ-teritoriale, dup„ caz, pentru proiectele
de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care
beneficiaz„ de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ din
partea Uniunii Europene.
Art. 2. — Fondul IID se constituie, se alimenteaz„ ∫i se
utilizeaz„ conform Normelor pentru constituirea, alimentarea
∫i utilizarea Fondului de Óntre˛inere, Ónlocuire ∫i dezvoltare,
prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 3. — (1) Œn cazul Ón care operatorul sau unitatea
administrativ-teritorial„ are deja constituit un fond de acest
tip, fondul de rezerv„ existent continu„ s„ se alimenteze

potrivit prevederilor acordului sau contractului de Ómprumut,
astfel cum a fost ratificat ori aprobat prin actul normativ
care a prev„zut obligativitatea constituirii lui.
(2) Normele prev„zute la art. 2 reglementeaz„ obliga˛iile
minimale ale operatorului sau unit„˛ii administrativ-teritoriale
cu privire la constituirea Fondului IID pentru realizarea
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
care beneficiaz„ de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ din
partea Uniunii Europene.
Art 4. — Orice modificare a Normelor pentru
constituirea, alimentarea ∫i utilizarea Fondului pentru
Óntre˛inere, Ónlocuire ∫i dezvoltare, prev„zute la art. 2, Ón
func˛ie de condi˛iile concrete ale proiectelor ∫i de
cerin˛ele finan˛atorilor, este ini˛iat„ de Ministerul
Finan˛elor Publice.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti,
Nr. 198.

22 decembrie 2005.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√

NORME
pentru constituirea, alimentarea ∫i utilizarea Fondului de Óntre˛inere, Ónlocuire ∫i dezvoltare
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Œn vederea sus˛inerii programului de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„, precum ∫i pentru corelarea unor
dispozi˛ii din legisla˛ia fiscal„, se impune adoptarea Ón regim de urgen˛„ a prezentului act normativ.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Dup„ alineatul (4) al articolului 21 se introduce un
nou alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Regia Autonom„ «Administra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat» deduce la calculul profitului impozabil
urm„toarele cheltuieli:
a) cheltuielile reprezent‚nd diferen˛a dintre sumele
cuvenite pe baz„ de contract de prest„ri de servicii cu
Senatul, Camera Deputa˛ilor, Administra˛ia Preziden˛ial„,
Guvernul Rom‚niei ∫i Curtea Constitu˛ional„ pentru plata

activit„˛ii de reprezentare ∫i protocol ∫i cheltuielile
Ónregistrate efectiv de regie;
b) cheltuielile efectuate, Ón condi˛iile legii, pentru
asigurarea administr„rii, p„str„rii integrit„˛ii ∫i protej„rii
imobilului «Palat Elisabeta» din domeniul public al statului;
c) cheltuielile aferente producerii ∫i emiterii permiselor
de ∫edere temporar„/permanent„ pentru cet„˛enii str„ini, Ón
condi˛iile reglement„rilor legale.“
2. Dup„ alineatul (4) al articolului 168 se introduce un
nou alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Prevederile alin. (1) ∫i (2) nu se aplic„ pentru
electricitate ∫i gazul natural.“
Art. II. — Prevederile art. I intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 203.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998
privind valorificarea unor active ale statului
Av‚nd Ón vedere blocajul economic cauzat de punerea Ón aplicare a modalit„˛ilor de executare silit„ a activelor
statului de˛inute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,
˛in‚nd seama de necesitatea prelungirii aplicabilit„˛ii reglement„rilor speciale privind executarea silit„ a activelor
statului numai Ón temeiul unor hot„r‚ri judec„tore∫ti sau arbitrale irevocabile ∫i lu‚nd Ón considerare c„ neinstituirea
urgent„ a acestei m„suri este de natur„ s„ produc„ statului prejudicii Ónsemnate ∫i, mai ales, ireversibile, rezult‚nd din
dificultatea Óntoarcerii execut„rii silite Ón situa˛ia desfiin˛„rii hot„r‚rilor judec„tore∫ti ori arbitrale Ón temeiul c„rora s-a
efectuat executarea silit„,
se impune reglementarea Ón regim de urgen˛„ a acestor situa˛ii.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 42 se introduce un nou articol,
articolul 421, cu urm„torul cuprins:
îArt. 42 1 . — Œn cazul Ón care popririle Ónfiin˛ate de
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru
executare silit„ prin poprirea conturilor bancare sau prin

poprirea ter˛ilor, genereaz„ imposibilitatea debitorului de a-∫i
continua activitatea economic„, cu consecin˛e sociale
deosebite, creditorul poate dispune, la cererea debitorului ∫i
˛in‚nd seama de motivele invocate de acesta, suspendarea
temporar„, total„ sau par˛ial„ a execut„rii silite prin
poprirea conturilor bancare sau a ter˛ilor.“
2. Alineatul (3) al articolului 85 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Dispozi˛iile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ p‚n„ la data de
30 iunie 2006 inclusiv.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele interimar al Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Giliola Ciorteanu
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 207.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol
pentru perioada 2001—2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 269/2001
privind registrul agricol pentru perioada 2001—2005,

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 118
din 7 martie 2001, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
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1. Titlul va avea urm„torul cuprins:

îH O T √ R ¬ R E
privind registrul agricol pentru perioada 2001—2006“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 1. — Se aprob„ registrul agricol pentru perioada
2001—2006. Formularele sunt prev„zute Ón anexele nr. 1
∫i 2 care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.“
3. Formularele prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 se
modific„ Ón mod corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Vasile Lupu,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.831.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribu˛ia de asigur„ri sociale
de s„n„tate
Œn temeiul prevederilor:
— Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri
sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere:
— dispozi˛iile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i Referatul
de aprobare nr. 2.208/2.494 din 28 decembrie 2005,
pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emite prezentul ordin.
Art. I. — Normele metodologice privind contribu˛ia de asigur„ri
sociale de s„n„tate, aprobate prin Ordinul pre∫edintelui Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 221/2005, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie
2005, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Partea introductiv„ a alineatului (3) al articolului 5 va
avea urm„torul cuprins:
î(3) Veniturile asimilate salariilor cuprind:“
2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 6. — (1) Veniturile realizate de persoane autorizate
potrivit legii s„ desf„∫oare activit„˛i independente asupra
c„rora se calculeaz„ contribu˛ia sunt veniturile din activit„˛i
desf„∫urate de persoane fizice Ón baza unei autoriza˛ii
eliberate Ón acest sens, realizate Ón mod individual ∫i/sau
Óntr-o form„ de asociere.“
3. Alineatul (4) al articolului 6 se abrog„.
4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:

î(3) Pentru veniturile realizate din activit„˛i desf„∫urate
de persoane care exercit„ profesii libere sau autorizate
potrivit legii s„ desf„∫oare activit„˛i independente,
contribu˛ia de 6,5% se pl„te∫te de persoana care le
realizeaz„.“
5. Alineatul (3) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Œn cazul Ón care contribuabilii care realizeaz„ venituri
din profesii libere sau sunt autoriza˛i s„ desf„∫oare activit„˛i
independente, la finele anului, Ónregistreaz„ pierderi sau
realizeaz„ venituri la nivelul fiec„rei luni sub nivelul
salariului de baz„ minim brut pe ˛ar„, contribu˛ia se
calculeaz„ prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui
salariu de baz„ minim brut pe ˛ar„ pentru fiecare lun„,
dac„ este singurul venit asupra c„ruia se calculeaz„
contribu˛ia.“
6. Titlul sec˛iunii a 4-a va avea urm„torul cuprins:
îSECﬁIUNEA a 4-a
Asigura˛ii beneficiari ai indemniza˛iei de ∫omaj“
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7. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 10. — (1) Beneficiarii indemniza˛iei de ∫omaj sunt
asigura˛i Ón sistemul asigur„rilor sociale de s„n„tate, iar
contribu˛ia b„neasc„ lunar„ Ón cot„ de 6,5% se aplic„
asupra indemniza˛iei de ∫omaj ∫i se suport„ din bugetul
asigur„rilor pentru ∫omaj.“
8. Alineatul (2) al articolului 11 se abrog„.
9. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Pentru veniturile impozabile din dividende, obliga˛ia
pl„˛ii contribu˛iei de 6,5% revine persoanelor fizice
beneficiare ale acestor venituri. Contribu˛ia pentru veniturile
din dividende se vireaz„ p‚n„ la data de 25 a lunii
urm„toare celei Ón care s-a f„cut plata dividendelor.“
Salariul de baz„ minim brut pe ˛ar„ x 2 x 6,5%

x

Num„rul de zile lucr„toare din luna
Ón care se face calculul

13. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Pentru perioada Ón care indemniza˛iile pentru
incapacitate temporar„ de munc„ nu se suport„ din bugetul
asigur„rilor sociale de stat, angajatorul are obliga˛ia de a
pl„ti contribu˛ia de 7% raportat la fondul de salarii pentru
salaria˛ii afla˛i Ón aceast„ situa˛ie.“
14. Alineatul (3) al articolului 15 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Angajatorii vor re˛ine din contribu˛ia datorat„
bugetului asigur„rilor sociale de stat sumele calculate
potrivit alin. (1).“
15. Alineatul (7) al articolului 18 se abrog„.
16. Alineatul (4) al articolului 19 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Termenele de plat„ a contribu˛iilor la Fondul
na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate sunt stabilite,
Ón cazul angajatorilor, p‚n„ la data de 25 a lunii urm„toare
celei pentru care se datoreaz„ plata drepturilor salariale
lunare.“
17. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 20. — (1) Listele privind eviden˛a nominal„ a
asigura˛ilor ∫i a obliga˛iilor de plat„ c„tre Fondul na˛ional
unic de asigur„ri sociale de s„n„tate se vor depune la
casele de asigur„ri de s„n„tate pe suport electronic ∫i pe
suport h‚rtie (listate la imprimant„, semnate ∫i ∫tampilate),
Ónso˛ite de dovada pl„˛ii contribu˛iilor.“
18. La alineatul (2) al articolului 20, prima liniu˛„ va
avea urm„torul cuprins:
î— anexa nr. 3a) con˛ine datele aferente asigura˛ilor;“
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10. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 14. — (1) Prin sintagma alte venituri care se supun
impozitului pe venit prev„zut„ la art. 51 alin. (2) lit. e) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se Ón˛elege veniturile
impozabile prev„zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, altele dec‚t
cele prev„zute la art. 51 alin. (2) lit. a)—d) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
11. Alineatul (5) al articolului 14 se abrog„.
12. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 15. — (1) Contribu˛iile pentru persoanele prev„zute
la art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 150/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se calculeaz„ dup„ urm„toarea formul„:
Num„rul de zile lucr„toare Ón care s-a aflat
Ón situa˛iile prev„zute la art. 6 alin. (2) lit. b),
din luna pentru care se face calculul“

19. Alineatele (4) ∫i (5) ale articolului 21 se abrog„.
20. Dup„ articolul 23 se introduc dou„ noi articole,
articolele 24 ∫i 25, cu urm„torul cuprins:
îArt. 24. — (1) Dispozi˛iile art. 15 alin. (1)—(3) ∫i
alin. (5) sunt aplicabile p‚n„ la data de 1 ianuarie 2006.
(2) Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006, contribu˛ia
persoanelor aflate Ón concediu pentru cre∫terea copilului
p‚n„ la v‚rsta de 2 ani ∫i Ón cazul copilului cu handicap
p‚n„ la Ómplinirea v‚rstei de 3 ani se calculeaz„ prin
aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezent‚nd
valoarea a de dou„ ori salariul de baz„ minim brut pe
˛ar„, garantat Ón plat„, ∫i se suport„ de la bugetul de stat
Ón conformitate cu dispozi˛iile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 148/2005 privind sus˛inerea familiei Ón
vederea cre∫terii copilului.
Art. 25. — Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006 cota
de contribu˛ie pentru concedii ∫i indemniza˛ii, destinat„ pl„˛ii
indemniza˛iilor prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile ∫i indemniza˛iile
de asigur„ri sociale de s„n„tate, este de 0,75% aplicat„ la
fondul de salarii sau, dup„ caz, la drepturile reprezent‚nd
indemniza˛ie de ∫omaj ori asupra veniturilor supuse
impozitului pe venit ∫i se achit„ la bugetul Fondului
na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate.“
21. La anexele nr. 3a) ∫i 4, a doua men˛iune din subsol
va avea urm„torul cuprins:
î**) Se va men˛iona categoria de asigurat (S — salariat, ACC —
salariat norm„ par˛ial„, CM — concedii acordate Ón baza Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 158/2005).“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu
Bucure∫ti, 28 decembrie 2005.
Nr. 269.
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publica˛iilor legislative pentru anul 2006
— pe suport tradi˛ional —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valoarea
abonamentului
anual
— lei noi —

Denumirea publica˛iei

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei
Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Edi˛ii trilingve

Valoarea
abonamentului trimestrial
— lei noi —
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

rom‚n„
rom‚n„,

1.480
250

370,00
—

370,00
—

370,00
—

370,00
—

maghiar„

1.140
1.700
370
1.540
1.420
460
375
620

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

117
100
350

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

∫i alte

**) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
u COMPANIA NAﬁIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
u RODIPET — S.A.
— prin toate filialele
— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
u INTERPRESS SPORT — S.R.L.
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
u PRESS EXPRES — S.R.L.
— Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
— Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
u INFO EUROTRADING — S.A.
— Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
u ACTA LEGIS — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
u CURIER PRESS — S.A.
— Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
u MIMPEX — S.R.L.
— Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
u CALLIOPE — S.R.L.
— Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
u ART ADVERTISING — S.R.L.
— R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
u ZIRKON MEDIA — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
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