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În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX. 2 din Legea nr.
186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. 1. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor poate înfiinţa, în condiţiile legii, societăţi pe
acţiuni, cu participarea statului la capitalul social, ca acţionar unic, şi poate participa la capitalul
social al unor societăţi existente sau nou-înfiinţate la care exercită, în numele statului, calitatea
de acţionar în aplicarea art. 18 alin. (1) şi (2) şi a art. 19 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.
1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare
nereutilizabile, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, veniturile proprii ale Administraţiei Fondului pentru
Mediu se utilizează şi pentru aplicarea art. 1.
Art. 3. - Drepturile şi obligaţiile statului rezultând din calitatea de acţionar la societatea înfiinţată
potrivit art. 1 vor fi exercitate de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Art. 4. - Finanţarea şi costurile necesare participării la înfiinţarea unor societăţi, participarea la
capitalul social al unor societăţi existente sau nou-înfiinţate ori majorarea capitalului social al
societăţilor la care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor exercită, în numele statului, calitatea
de acţionar se asigură din bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

1

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Kelemen Hunor
p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Robert-Eugen Szep,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu
Ministrul economiei,
Florin Marian Spătaru
Bucureşti, 13 iulie 2022.
Nr. 13.

2

