
 

 
 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR  

 

 
 

O R D I N 

 

nr…………../………….2021 

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și 

pădurilor nr. 1256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind 

emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 

  
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă 

nr. 202036/29.09.2021,  

În baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea 

schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

În temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificăile și completările ulterioare și art. 13 alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor,   

 

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul  
 

ORDIN: 

     

Art. I – Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1256/2020 pentru 

aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru 

perioada 2021-2030, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 532 din 22 iunie 

2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
 

1. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins : 

„(d) luarea deciziei de încetare a valabilității autorizației privind emisiile de gaze cu efect de 

seră, după caz”.  

 

 

 



 

 
 

2. Articolul 10 se modifică și avea următorul cuprins: 

”(1) Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021 – 2030 este 

valabilă atât timp cât activitatea desfăşurată de operator în instalaţie se realizează în conformitate 

cu prevederile din autorizaţia emisă conform prezentei proceduri și fără a aduce atingere 

prevederilor altor reglementări și acte normative în vigoare.  

(2) Prin derogare de la alin. (1) autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră își încetează 

valabilitatea în una din următoarele situații: 

a) autorizația integrată de mediu și/sau autorizația de mediu a expirat sau a fost anulată, iar 

instalația nu se află în procedură de obținere a unei noi autorizații integrate de mediu și/sau a 

unei noi autorizații de mediu; 

b) instalația nu mai atinge limita de capacitate pentru activitatea/activitățile prevăzute în anexa 

nr. 1 la prezenta procedură, pentru care a fost emisă autorizația privind emisiile de gaze cu efect 

de seră; 

c) instalația nu mai funcționează iar operatorul instalației declară că instalația nu își va mai relua 

activitatea.” 

 

3. La articolul 11, alineatele (1), (3) - (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”(1) Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 se suspendă 

de către autoritatea competentă, în următoarele condiții: 

a) operatorul instalației nu a monitorizat emisiile de gaze cu efect de seră conform planului de 

monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de autoritatea competentă; 

b) dacă nu este respectat termenul prevăzut la art. 13 alin. (11); 

c) dacă operatorul unei instalații care a obținut pentru prima dată autorizația privind emisiile de 

gaze cu efect de seră, nu a depus în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 

autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră documentele necesare deschiderii contului 

de depozit în registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, cont aflat sub 

jurisdicția statului român; 

d) în cazul suspendării autorizației integrate de mediu și/sau autorizației de mediu. 

(3) După expirarea termenului de suspendare prevăzut la alin. (1) autoritatea competentă dispune 

anularea autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 precum 

și încetarea activității instalației, în următoarele condiții: 

a) dacă nu sunt eliminate cauzele suspendării; 

b) în cazul anulării autorizației integrate de mediu și/sau autorizației de mediu, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

(4) Dispoziţia de suspendare și anulare a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, 

precum şi cea de încetare a activităţii sunt executorii de drept. 

(5) Orice litigiu generat de anularea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru 

perioada 2021-2030 se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare.” 

 

 

4. La articolul 11, după alineatul (5) se introduc două alineate noi, alineatele (6) și (7), cu 

următorul cuprins: 

”(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), suspendarea autorizației, se face după o 

somație prealabilă, care se menţine până la eliminarea cauzelor suspendării, dar nu mai mult de 

60 de zile lucrătoare. 



 

 
 

 

(7) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. d), suspendarea se menține până la eliminarea 

cauzelor care au condus la suspendarea autorizației integrate de mediu și/sau autorizației de 

mediu.” 

 

5. La articolul 13, după alineatul (10) se introduc două alineate noi, alineatele (11) și (12), 

cu următorul cuprins: 

”(11) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a) noul operator trebuie să transmită documentele 

prevăzute la art. 13 alin. (8), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data producerii efective a 

schimbării. 

(12) Termenul maxim de emitere a autorizației revizuite privind emisiile de gaze cu efect de seră 

este de 60 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.” 

 

Art. II – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

   

Ministrul mediului, apelor și pădurilor  

 

                                                             Barna TÁNCZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


