PARTEA

Anul 174 (XVIII) — Nr. 504

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Luni, 12 iunie 2006

SUMAR

Pagina

Nr.

Pagina

DECIZII ALE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE

Decizia nr. 402 din 16 mai 2006 referitoare la excep˛ia

549.

de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 98 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia.......................

DECIZII

ALE

1–3

CURﬁII

— Ordin al ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor pentru aprobarea modelului ∫i con˛inutului
formularului îDeclara˛ie privind obliga˛iile la Fondul
pentru mediu“ ∫i a instruc˛iunilor de completare ∫i
depunere a acestuia .................................................

3–8

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 402
din 16 mai 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 98 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Ion Tiuc„
Valentina B„rb„˛eanu

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 98 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón

Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Xu Liqin Ón Dosarul
nr. 7.444/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia de contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei,
constat‚ndu-se lipsa p„r˛ii Autoritatea pentru str„ini, fa˛„ de
care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza afl‚ndu-se Ón stare de judecat„, Curtea acord„
cuv‚ntul autorului excep˛iei, care, prin interpret autorizat,
solicit„ admiterea excep˛iei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere ca neÓntemeiat„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a Ón materie
a Cur˛ii Constitu˛ionale.
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C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 7 decembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 7.444/2005, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia de contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor îart. 98 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
str„inilor Ón Rom‚nia, republicat„“. Excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ de Xu Liqin Óntr-o cauz„
de contencios administrativ av‚nd ca obiect solu˛ionarea
recursului introdus Ómpotriva sentin˛ei prin care Curtea de
Apel Bucure∫ti a respins cererea de obligare a Autorit„˛ii
pentru str„ini la acordarea regimului toler„rii pe o perioad„
de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, p‚n„ la Óncetarea
cauzelor care o Ómpiedic„ s„ p„r„seasc„ Rom‚nia.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 98 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 contravin prevederilor
art. 48 alin. (1) din Constitu˛ie, interpretate Ón conformitate
cu cele ale art. 8 paragrafele 1 ∫i 2 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
care garanteaz„ dreptul la respectarea vie˛ii private ∫i de
familie. Autorul excep˛iei consider„ c„ textele de lege
criticate sunt vagi ∫i imprecise, Óntruc‚t nu men˛ioneaz„
explicit protejarea vie˛ii de familie printre motivele de
acordare a regimului toler„rii. Arat„ Ón acest sens c„ legea
trebuie s„ indice cu suficient„ claritate limitele ∫i
modalit„˛ile de exercitare a marjei de apreciere acordate
autorit„˛ilor.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de
contencios administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, dispozi˛iile criticate
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 fiind
conforme prevederilor constitu˛ionale ∫i conven˛ionale
invocate de autorul excep˛iei. Precizeaz„ c„ art. 8 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale nu implic„ ∫i obliga˛ia general„ a statului
semnatar de a respecta alegerea f„cut„ de cuplurile
c„s„torite cu privire la domiciliul lor ∫i de a accepta
stabilirea so˛ilor nena˛ionali pe teritoriul s„u. Invoc„ Ón
sus˛inerea acestei afirma˛ii cauza Abdulaziz, Cabales ∫i
Balkandali Ómpotriva Marii Britanii, 1985.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textele de lege
criticate sunt constitu˛ionale ∫i nu aduc atingere sub nici un
aspect dreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„.
Precizeaz„ c„ prevederile art. 98 alin. (1) ∫i (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 ofer„
suficiente repere ∫i elemente pentru ca persoana c„reia
acestea i se adreseaz„ s„ Ón˛eleag„ condi˛iile Ón func˛ie de
care se poate acorda tolerarea pe teritoriul Rom‚niei.

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile autorului excep˛iei ∫i concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie ∫i ale art. 1 alin. (2), precum ∫i ale art. 2, 3,
10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 98 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 955 din
27 decembrie 2002, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 357/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003. Ordonan˛a
men˛ionat„ a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004. Prevederile
legale criticate au urm„torul con˛inut:
Art. 98: î(1) Tolerarea r„m‚nerii pe teritoriul Rom‚niei,
denumit„ Ón continuare tolerare, reprezint„ permisiunea de a
r„m‚ne pe teritoriul ˛„rii acordat„ de Autoritatea pentru str„ini
str„inilor care nu au dreptul de ∫edere ∫i, din motive obiective,
nu p„r„sesc teritoriul Rom‚niei.
(2) Prin motive obiective, Ón sensul prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, se Ón˛elege acele Ómprejur„ri independente de voin˛a
str„inului, imprevizibile ∫i care nu pot fi Ónl„turate, datorit„
c„rora str„inul nu poate p„r„si teritoriul Rom‚niei.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
textul de lege criticat contravine art. 48 alin. (1) din
Constitu˛ie, potrivit c„ruia familia se Óntemeiaz„ pe
c„s„toria liber consim˛it„ Óntre so˛i, pe egalitatea acestora
∫i pe dreptul ∫i Óndatorirea p„rin˛ilor de a asigura cre∫terea,
educa˛ia ∫i instruirea copiilor, precum ∫i prevederilor art. 8
paragrafele 1 ∫i 2 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, privind dreptul la
respectarea vie˛ii private ∫i de familie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ textul de lege criticat a mai format obiect al
controlului de constitu˛ionalitate, cu o motivare similar„ ∫i
prin raportare la acelea∫i prevederi constitu˛ionale ∫i
conven˛ionale ca ∫i Ón cauza de fa˛„. Astfel, prin Decizia
nr. 225 din 7 martie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 302 din 4 aprilie 2006, Curtea a
respins excep˛ia ca neÓntemeiat„, pentru considerentele
acolo re˛inute.
Cele statuate prin decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in
valabilitatea, Ón cauza de fa˛„ neintervenind elemente noi,
de natur„ s„ determine reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii
Ón aceast„ materie.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 504/12.VI.2006

3

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 98 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Xu Liqin Ón Dosarul nr. 7.444/2005 al Œnaltei Cur˛i
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 16 mai 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Valentina B„rb„˛eanu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru aprobarea modelului ∫i con˛inutului formularului îDeclara˛ie privind obliga˛iile
la Fondul pentru mediu“ ∫i a instruc˛iunilor de completare ∫i depunere a acestuia
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 105/2006,
Ón temeiul art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul formularului
îDeclara˛ie privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu“,
prev„zut Ón anexa nr. 1*).
Art. 2. — Formularul prev„zut la art. 1 se completeaz„
∫i se depune potrivit instruc˛iunilor cuprinse Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — (1) Declara˛ia privind obliga˛iile la Fondul
pentru mediu se depune Ón format editat pe suport h‚rtie
sau se transmite Ón format electronic la Administra˛ia
Fondului pentru Mediu.
(2) Formularul pe suport h‚rtie ∫i formatul electronic al
declara˛iei prev„zute la art. 1 se editeaz„ folosindu-se
programul informatic de asisten˛„ elaborat ∫i pus la
dispozi˛ie contribuabililor, Ón mod gratuit, de c„tre
Administra˛ia Fondului pentru Mediu, la adresa
http://www.afm.ro.
(3) Formularul editat pe suport h‚rtie de c„tre
contribuabili cu ajutorul programului informatic de asisten˛„
se semneaz„, se ∫tampileaz„ ∫i se depune Ón original la
sediul Administra˛iei Fondului pentru Mediu sau se
comunic„ cu confirmare de primire.

(4) Formatul electronic se transmite la adresa
http://www.afm.ro, semnat electronic cu certificat calificat,
potrivit legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 4. — Prevederile prezentului ordin se aplic„ pentru
obliga˛iile la Fondul pentru mediu datorate Óncep‚nd cu
1 ianuarie 2006, cu termen de declarare 25 februarie 2006,
conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 105/2006.
Art. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 334/2004 pentru aprobarea modelului ∫i con˛inutului
formularului îDeclara˛ie privind obliga˛iile de plat„ la
veniturile Fondului pentru mediu“, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 774 din 24 august 2004.
Art. 6. — Administra˛ia Fondului pentru Mediu va duce
la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 5 iunie 2006.
Nr. 549.
*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2

INSTRUCﬁIUNI
de completare ∫i depunere a formularului îDeclara˛ie privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu“
CAPITOLUL I
Completarea formularului îDeclara˛ie
privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu“
Perioada de raportare:
Œn rubrica îLuna“ se Ónscrie cu cifre arabe num„rul lunii
la care se refer„ obliga˛ia, acest lucru fiind valabil ∫i pentru
obliga˛iile de plat„ cu termen scadent semestrial sau anual
(de exemplu: 06 pentru obliga˛iile de plat„ reprezent‚nd
taxele pentru emisiile de poluan˛i Ón atmosfer„, provenite
de la surse mobile, 12 pentru obliga˛iile de plat„
reprezent‚nd taxa 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, aferente lunii decembrie).
Œn rubrica îAnul“ se completeaz„ anul de raportare cu
cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2006).
Sec˛iunea I: îDate de identificare ale pl„titorului“

Rubrica îCod de identificare fiscal„“ se completeaz„
astfel:
a) contribuabilii persoane juridice Ónscriu codul de
Ónregistrare fiscal„ ori codul unic de Ónregistrare;
b) contribuabilii persoane fizice Ónscriu codul numeric
personal sau num„rul de identificare fiscal„, dup„ caz.
Œnscrierea cifrelor Ón caset„ se face cu aliniere la
dreapta.
Œn cazul Ón care contribuabilul este Ónregistrat ca pl„titor
de tax„ pe valoare ad„ugat„ nu se completeaz„ atributul R.
Œn rubrica îDenumire“ se Ónscriu denumirea sau numele
∫i prenumele contribuabilului la Fondul pentru mediu, dup„
caz.
Rubricile privind adresa se completeaz„ cu datele
corespunz„toare domiciliului fiscal al contribuabililor la
Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice,
dup„ caz.
Sec˛iunea II: îDate privind obliga˛ia bugetar„“

Pentru fiecare obliga˛ie de plat„ prev„zut„ Ón Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 105/2006, datorat„ pentru perioada de raportare, cu
termen de declarare lunar, semestrial sau anual, se
completeaz„ Ón acela∫i formular tabelul generat cu ajutorul
programului informatic de asisten˛„. Sumele reprezent‚nd
obliga˛ii constituite Ón perioada de raportare la care se
refer„ Declara˛ia privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu
se Ónscriu Ón r‚ndurile corespunz„toare, Ón conformitate cu
instruc˛iunile de mai jos.
Œn situa˛ia Ón care, pentru perioada de raportare nu
rezult„ sume datorate reprezent‚nd contribu˛ii ∫i taxe,
pentru care persoanele juridice ∫i persoanele fizice au
dob‚ndit calitatea de contribuabili la bugetul Fondului
pentru mediu, acestea se Ónscriu cu cifra 0 (zero).
Sumele stabilite prin actele de inspec˛ie, ca diferen˛e de
contribu˛ii ∫i taxe, nu se Ónscriu Ón Declara˛ia privind
obliga˛iile la Fondul pentru mediu.
Œn coloana îDenumirea obliga˛iei bugetare“ se Ónscrie
denumirea obliga˛iei de plat„ la bugetul Fondului pentru
mediu, potrivit legisla˛iei Ón vigoare, datorat„ Ón perioada de
raportare.

Œn cazul taxelor cu termen de declarare ∫i de plat„
semestrial sau anual, obliga˛iile de plat„ se completeaz„ la
Declara˛ia privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu aferent„
lunilor iunie ∫i decembrie ale anului respectiv (de exemplu:
— pentru taxele pentru emisiile de poluan˛i Ón atmosfer„
provenite de la surse mobile, obliga˛iile de plat„ aferente
perioadei ianuarie—iunie 2006 se Ónscriu Ón declara˛ia lunii
iunie 2006, cu termen de declarare p‚n„ la data de
25 iulie 2007 inclusiv;
— pentru taxa aferent„ ambalajelor introduse pe pia˛„
de c„tre produc„torii ∫i importatorii de bunuri ambalate ∫i
ambalaje de desfacere, obliga˛iile de plat„ aferente
perioadei ianuarie—decembrie 2006 se Ónscriu Ón declara˛ia
lunii decembrie 2006, cu termen de declarare p‚n„ la data
de 25 ianuarie 2007 inclusiv).
Œn coloana îSuma datorat„“ se Ónscrie suma
reprezent‚nd contribu˛ii ∫i taxe datorate la bugetul Fondului
pentru mediu Ón perioada de raportare, potrivit legisla˛iei Ón
vigoare.
Sec˛iunea III: îDate privind cantit„˛ile de ambalaje introduse
pe pia˛a na˛ional„ de c„tre produc„torii ∫i importatorii de bunuri
ambalate ∫i ambalaje de desfacere“

Aceast„ sec˛iune reflect„ diferen˛a dintre obiectivul de
valorificare anual, calculat utiliz‚ndu-se procentajul stabilit
prin legisla˛ia Ón vigoare ∫i obiectivul efectiv realizat, Ón
cazul ambalajelor introduse pe pia˛a na˛ional„ de c„tre
produc„torii ∫i importatorii de bunuri ambalate ∫i ambalaje
de desfacere.
Œn coloana îTip material“ se Ónscrie denumirea
materialului de ambalaje introdus pe pia˛a na˛ional„ (de
exemplu: sticl„, plastic, h‚rtie ∫i carton, metal, lemn, altele).
Materialele compozite se Óncadreaz„ Ón func˛ie de materialul
preponderent.
Œn coloana îCantitatea introdus„ pe pia˛a na˛ional„“ se
Ónscriu cu cifre arabe, pe tip de material, Ón kilograme,
cantit„˛ile de ambalaje introduse pe pia˛a na˛ional„ de c„tre
produc„torii ∫i importatorii de bunuri ambalate ∫i ambalaje
de desfacere Ón perioada de raportare.
Œn coloana îCantitatea valorificat„“ se Ónscriu cu cifre
arabe, pe tip de material, Ón kilograme, cantit„˛ile de
de∫euri de ambalaje valorificate de produc„torii ∫i
importatorii de bunuri ambalate ∫i ambalaje de desfacere Ón
perioada de raportare, Ón mod individual ∫i/sau prin transfer
de responsabilitate, astfel:
a) Ón coloana îCantitatea valorificat„ prin alt„ metod„ de
valorificare dec‚t reciclare“ se Ónscriu cu cifre arabe, pe tip
de material, Ón kilograme, cantit„˛ile de de∫euri de ambalaje
valorificate prin alt„ metod„ de valorificare dec‚t reciclare
de c„tre produc„torii ∫i importatorii de bunuri ambalate ∫i
ambalaje de desfacere Ón perioada de raportare, Ón mod
individual ∫i/sau prin transfer de responsabilitate;
b) Ón coloana îCantitatea valorificat„ prin reciclare“ se
Ónscriu cu cifre arabe, pe tip de material, Ón kilograme,
cantit„˛ile de de∫euri de ambalaje valorificate prin reciclare
de c„tre produc„torii ∫i importatorii de bunuri ambalate ∫i
ambalaje de desfacere Ón perioada de raportare, Ón mod
individual ∫i/sau prin transfer de responsabilitate.
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Œn situa˛ia Ón care, pentru perioada de raportare nu
rezult„ cantit„˛i de ambalaje sau de∫euri de ambalaje
pentru care produc„torii ∫i importatorii de bunuri ambalate
∫i ambalaje de desfacere sunt r„spunz„tori, acestea se
Ónscriu cu cifra 0 (zero) la pozi˛ia corespunz„toare din
tabel.
Sec˛iunea IV: îDate privind cantit„˛ile de anvelope noi ∫i/sau
uzate destinate reutiliz„rii, introduse pe pia˛„ de c„tre
produc„torii ∫i importatorii de anvelope“

Aceast„ sec˛iune reflect„ diferen˛a dintre obiectivul de
gestionare anual, calculat utiliz‚ndu-se procentajul stabilit
prin legisla˛ia Ón vigoare ∫i obiectivul efectiv realizat, Ón
cazul produc„torilor ∫i importatorilor de anvelope noi ∫i/sau
uzate destinate reutiliz„rii.
Œn coloana îCantitatea introdus„ pe pia˛„“ se Ónscriu cu
cifre arabe cantit„˛ile de anvelope noi ∫i/sau uzate, Ón
kilograme, introduse pe pia˛„ de produc„tori ∫i importatori
Ón perioada de raportare aferent„ anului precedent.
Œn coloana îCantitatea gestionat„“ se Ónscriu cu cifre
arabe cantit„˛ile, Ón kilograme, de anvelope uzate
gestionate Ón perioada de raportare de c„tre produc„torii ∫i
importatorii de anvelope noi ∫i/sau uzate destinate
reutiliz„rii, Ón mod individual ∫i/sau prin transfer de
responsabilitate.
Œn situa˛ia Ón care, pentru perioada de raportare nu
rezult„ cantit„˛i de anvelope pentru care produc„torii ∫i
importatorii de anvelope noi ∫i/sau uzate destinate
reutiliz„rii sunt r„spunz„tori, acestea se Ónscriu cu cifra 0
(zero) la pozi˛ia corespunz„toare din tabel.
CAPITOLUL II
Instruc˛iuni de completare a formularului îDeclara˛ie
rectificativ„ privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu“
Œn cazul Ón care contribuabilii au declarat eronat
obliga˛iile la Fondul pentru mediu, Ón una sau mai multe
perioade de raportare, ace∫tia pot rectifica obliga˛iile eronat
declarate prin depunerea Declara˛iei rectificative privind
obliga˛iile la Fondul pentru mediu, aferent„ fiec„rei
perioade pentru care s-a declarat eronat.
Declara˛ia rectificativ„ privind obliga˛iile la Fondul pentru
mediu Ónlocuie∫te declara˛ia depus„ ini˛ial.
Declara˛ia rectificativ„ privind obliga˛iile la Fondul pentru
mediu se completeaz„ Ónscriindu-se corect toate datele
pentru perioada de raportare pentru care se face
rectificarea.
Œn cazul Ón care contribuabilii datoreaz„ mai multe
obliga˛ii ∫i declar„ eronat una sau mai multe dintre ele, la
completarea declara˛iei rectificative, vor Ónscrie datele
corecte Ón toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat
eronat.
Œn cazul rectific„rii obliga˛iilor prev„zute la sec˛iunile III
∫i IV dup„ depunerea declara˛iei lunii decembrie, se
rectific„ obliga˛iile eronat constituite aferente perioadei de
raportare din Declara˛ia privind obliga˛iile la Fondul pentru
mediu comunicat„ Administra˛iei Fondului pentru Mediu ∫i,
Ón acela∫i timp, se Óntocme∫te ∫i se depune sau se
transmite ∫i Declara˛ia rectificativ„ privind obliga˛iile la
Fondul pentru mediu, aferent„ lunii decembrie a anului
respectiv.
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CAPITOLUL III
Depunerea sau transmiterea Declara˛iei privind obliga˛iile
la Fondul pentru mediu ∫i a Declara˛iei rectificative
privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu
Declara˛ia privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu se
completeaz„ ∫i se depune sau se transmite de c„tre
persoanele juridice ∫i persoanele fizice care au calitatea de
contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit
legisla˛iei Ón vigoare.
Declara˛ia privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu Ón
form„ editat„ pe suport h‚rtie se depune/comunic„ cu
confirmare de primire, iar declara˛ia Ón format electronic se
transmite semnat„ electronic cu certificat calificat, potrivit
legisla˛iei Ón vigoare.
Transmiterea declara˛iilor privind obliga˛iile la Fondul
pentru mediu Ón format electronic, semnate cu certificat
calificat, se face numai dup„ Ónregistrarea la Administra˛ia
Fondului pentru Mediu a persoanei Ómputernicite pentru
semnarea declara˛iei.
Contribuabilii care transmit declara˛iile privind obliga˛iile
la Fondul pentru mediu Ón format electronic se
Ónregistreaz„ la Administra˛ia Fondului pentru Mediu prin
completarea modelului de Ómputernicire generat de
programul informatic de asisten˛„ ∫i, totodat„, transmit la
Administra˛ia Fondului pentru Mediu respectiva Ómputernicire
Ón form„ editat„ pe suport h‚rtie, semnat„ ∫i ∫tampilat„ de
reprezentan˛ii legali.
Termenele de declarare a obliga˛iilor la Fondul pentru
mediu sunt prev„zute Ón actele normative Ón vigoare, astfel:
1. Lunar, p‚n„ la data de 25 inclusiv a lunii urm„toare
celei Ón care s-a desf„∫urat activitatea, pentru obliga˛iile de
plat„ reprezent‚nd:
a) contribu˛ia 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. Declara˛iile se
completeaz„ ∫i se depun de operatorii economici colectori
∫i/sau valorificatori autoriza˛i potrivit legisla˛iei Ón vigoare
privind gestionarea de∫eurilor industriale reciclabile;
b) taxele pentru emisiile de poluan˛i Ón atmosfer„,
provenite de la surse fixe, datorate de operatorii economici,
Ón cuantumul prev„zut Ón anexa nr. 1 la Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 105/2006;
c) contribu˛ia de 2% din valoarea substan˛elor clasificate
prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu,
introduse pe pia˛„ de produc„tori ∫i importatori, cu excep˛ia
celor utilizate la producerea medicamentelor;
d) Ón cazul v‚nz„rii de c„tre proprietarul sau
administratorul p„durii, dup„ caz, a masei lemnoase pe
picior sau a sortimentelor de lemn brut ob˛inute Ón urma
exploat„rii, contribu˛ia la Fondul pentru mediu se stabile∫te
prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de v‚nzare
∫i se achit„ de cump„r„torul operator economic, care
introduce masa lemnoas„ Óntr-un proces de prelucrare.
2. Lunar, p‚n„ la data de 25 inclusiv a lunii urm„toare
celei Ón care s-a desf„∫urat activitatea, pentru:
a) cantit„˛ile de ambalaje introduse pe pia˛a na˛ional„ ∫i
cantit„˛ile valorificate, Ón vederea stabilirii diferen˛ei dintre
obiectivul anual de realizat, prev„zut de legisla˛ia privind
gestionarea ambalajelor ∫i de∫eurilor de ambalaje, ∫i cel
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efectiv realizat. Declara˛iile se completeaz„ ∫i se
depun/transmit de produc„torii ∫i importatorii de bunuri
ambalate ∫i/sau ambalaje de desfacere;
b) cantit„˛ile de anvelope noi ∫i/sau uzate introduse pe
pia˛„ ∫i cantit„˛ile colectate Ón vederea reutiliz„rii, refolosirii
ca atare, re∫ap„rii, recicl„rii ∫i/sau valorific„rii
termoenergetice, pentru stabilirea diferen˛ei dintre obiectivul
anual de realizat, prev„zut de legisla˛ia privind gestionarea
anvelopelor uzate, ∫i cel efectiv realizat. Declara˛iile se
completeaz„ ∫i se depun/transmit de produc„torii ∫i
importatorii de anvelope noi ∫i/sau uzate destinate
reutiliz„rii.
3. Semestrial, p‚n„ la data de 25 inclusiv a primei luni
din semestrul urm„tor pentru semestrul precedent, pentru
obliga˛iile de plat„ reprezent‚nd:
— taxele pentru emisiile de poluan˛i Ón atmosfer„,
provenite de la surse mobile, datorate de operatorii
economici, Ón cuantumul prev„zut Ón anexa nr. 1 la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 105/2006.
4. Anual, p‚n„ la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru
obliga˛iile de plat„ aferente anului precedent, reprezent‚nd:
a) taxele datorate de operatorii economici utilizatori de
noi terenuri pentru depozitarea de∫eurilor valorificabile, Ón
limitele prev„zute Ón anexa nr. 2 la Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 105/2006;
b) taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor
introduse pe pia˛a na˛ional„ de produc„torii ∫i importatorii
de bunuri ambalate ∫i de ambalaje de desfacere, pentru
diferen˛a dintre obiectivul de realizat ∫i obiectivul realizat
efectiv;
c) taxa 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, pentru diferen˛a dintre
obiectivul de realizat ∫i obiectivul realizat efectiv;
d) contribu˛ia de 3% din suma care se Óncaseaz„ anual
pentru gestionarea fondurilor de v‚n„toare. Declara˛ia se
completeaz„ ∫i se depune/transmite de gestionarii fondurilor
de v‚n„toare.
Depunerea sau transmiterea Declara˛iei privind obliga˛iile
la Fondul pentru mediu se realizeaz„ de contribuabili
persoane juridice, cumulat, at‚t pentru activitatea proprie,
c‚t ∫i pentru activitatea entit„˛ilor f„r„ personalitate juridic„
ale acesteia.

Declara˛ia rectificativ„ privind obliga˛iile la Fondul pentru
mediu se comunic„ prin acelea∫i modalit„˛i ca ∫i Declara˛ia
privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu.
CAPITOLUL IV
Caracteristici de tip„rire, utilizare ∫i p„strare
a formularului îDeclara˛ie privind obliga˛iile
la Fondul pentru mediu“
Denumire: Declara˛ie privind obliga˛iile la Fondul pentru
mediu.
Caracteristici de tip„rire: se utilizeaz„ echipament
informatic pentru completare ∫i editare cu ajutorul
programului informatic de asisten˛„, asigurat gratuit de
Administra˛ia Fondului pentru Mediu.
Programul informatic de asisten˛„ poate fi desc„rcat de
pe serverul de web al Administra˛iei Fondului pentru Mediu,
la adresa http://www.afm.ro.
Utilizare: declararea obliga˛iilor la Fondul pentru mediu
datorate de persoanele juridice ∫i persoanele fizice care au
calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, potrivit
legisla˛iei Ón vigoare.
Œntocmire: de c„tre to˛i contribuabilii la Fondul pentru
mediu c„rora le revin obliga˛ii conform Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 105/2006.
Declara˛ia privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu Ón
forma editat„ pe suport h‚rtie se Óntocme∫te Ón dou„
exemplare, semnate ∫i ∫tampilate Ón original, potrivit legii Ón
vigoare, astfel:
— un exemplar pentru contribuabil, cu confirmare de
primire;
— un exemplar la organul competent.
Formatul electronic al Declara˛iei privind obliga˛iile la
Fondul pentru mediu se transmite la adresa
http://www.afm.ro, semnat electronic cu certificat calificat,
potrivit legisla˛iei Ón vigoare.
Declara˛ia privind obliga˛iile la Fondul pentru mediu
transmis„ Ón format electronic se retransmite contribuabilului
pe adresa de e-mail cu care acesta este Ónregistrat,
semnat„ de Administra˛ia Fondului pentru Mediu, pentru
confirmare de primire.
Arhivare: la Administra˛ia Fondului pentru Mediu
— formatul electronic, Ón arhiva de documente
electronice;
— formatul h‚rtie, Ón arhiv„.
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