
ORDIN nr. 1004 din 3 martie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul 

nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră" 
 
 

Având în vedere Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 15.002 din 17 februarie 
2011, 
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) 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, ale art. 228 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin. 
 

Art. 1 
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Decizie de impunere privind aplicarea 
penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră", 
prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2 
Competenţa de a emite "Decizia de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în 
cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră" revine organelor de 
specialitate ale Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

Art. 3 
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Decizie 
de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră" sunt prevăzute în anexa nr. 2. 

Art. 4 
Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 5 
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 6 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

p. Ministrul mediului şi pădurilor, 
Cristian Apostol, 

secretar de stat 
 

ANEXA Nr. 1: 
 
DECIZIE DE IMPUNERE 
nr. ................/.............................. 
privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de seră 

1.Datele de identificare ale contribuabilului 
Denumirea contribuabilului: 
................................................................................................................................................
........ 
Codul identificare fiscală: 
................................................................................................................................................
............ 
Domiciliul fiscal:  
.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... 



.......................... 
 

2.Date privind creanţa fiscală 
2.1.Obligaţii fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) 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 

Nr. 
crt. Denumirea creanţei fiscale 

Numărul de 
certificate 

nerestituite în 
anul ......... 

Valoarea 
obligaţiei 

0 1 2 3 
1. Art. 9 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare: "sumele încasate ca urmare 
a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la 
cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a 
României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, 
pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent 
emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de 
aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de 
gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare." 

    

2. TOTAL:     
2.2.Motivul de fapt 

......................................................................... 
2.3.Temeiul de drept 

.......................................................................... 
Act normativ: ...................................., articol: ............, paragraf: ........., punct: ........., litera: 
........., alineat: 
................................................................................ 

3.Data comunicării 
Data comunicării "Deciziei de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul 
nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră" reprezintă: 
- data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. 
c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile 
art. 44 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

4.Termene de plată 
Conform art. 11 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) se stabilesc prin decizie şi se plătesc în 
funcţie de data comunicării deciziei, astfel: 
a)dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este 
până la data de 5 a lunii următoare; 
b)dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este 
până la data de 20 a lunii următoare. 

5.Dispoziţii finale 



În conformitate cu art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă şi devine 
executoriu în condiţiile legii. 
În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, împotriva măsurilor dispuse prin prezenta decizie de 
impunere se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 de zile de la 
comunicare la organul emitent, sub sancţiunea decăderii. 
Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, 
................................ 
(numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
 

ANEXA Nr. 2: CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, modul de difuzare, utilizare şi 
păstrare ale formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii 

prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră" 
 

1.Denumire: "Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul 
nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră". 
2.Format: A4/t1 (număr variabil de pagini) 

3.Caracteristici de tipărire: 
- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; 
poate avea număr variabil de pagini. 
4.Se difuzează gratuit. 
5.Se utilizează la stabilirea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) 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. 
6.Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de recuperare creanţe. 

7.Circulă: 
- un exemplar la dosarul de urmărire; 
- un exemplar la debitor, în format hârtie. 
8.Se arhivează la dosarul de urmărire. 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 166 din data de 8 martie 2011. 
 


