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Schimbări climatice 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32004D0280 

Decizia 2004/280/CE din 

11 februarie 2004 privind un 

mecanism de monitorizare a 

emisiilor de gaze cu efect de seră în 

cadrul Comunităţii şi de punere în 

aplicare a Protocolului de la Kyoto, 

ediţie specială în limba română: 

capitol 15, volum 10, p. 194 - 201 

MMP 

ANPM 

HG nr. 1570/2007 (MO nr. 

26/14.01.2008) privind 

înfiinţarea Sistemului 

naţional pentru estimarea 

nivelului emisiilor antropice 

de gaze cu efect de seră 

rezultate din surse sau din 

reţinerea prin sechestrare a 

dioxidului de carbon, 

reglementate prin Protocolul 

de la Kyoto 

   

2.  32005D0166 

Decizia 2005/166/CE din 

10 februarie 2005 de stabilire a 

normelor de aplicare a Deciziei 

nr. 280/2004/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

un mecanism de monitorizare a 

emisiilor de gaze cu efect de seră în 

cadrul Comunităţii şi de punere în 

aplicare a Protocolului de la Kyoto 

[notificată cu numărul C(2005) 

247] ediţie specială în limba 

română: capitol 15, volum 13, p. 

146 - 180 

MMP 

ANPM 

HG nr. 1570/2007 (MO nr. 

26/14.01.2008) privind 

înfiinţarea Sistemului 

naţional pentru estimarea 

nivelului emisiilor antropice 

de gaze cu efect de seră 

rezultate din surse sau din 

reţinerea prin sechestrare a 

dioxidului de carbon, 

reglementate prin Protocolul 

de la Kyoto 

   

3.  32005D0381 

Decizia 2005/381/CE din 4 mai 

2005 de stabilire a unui chestionar 

MMP 

ANPM 
 Nu este cazul Raportare 

anuala la 30 

iunie 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

în vederea prezentării de rapoarte 

privind aplicarea Directivei 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului de 

stabilire a unui sistem de 

comercializare a cotelor de emisie 

de gaze cu efect de seră în cadrul 

Comunităţii şi de modificare a 

Directivei 96/61/CE a Consiliului, 

cu modificările şi completările 

ulterioare [notificată cu numărul 

C(2005) 1359] (Text cu relevanţă 

pentru SEE) ediţie specială în 

limba română: capitol 15, volum 

14, p. 221 - 232 

4.  32006D0780 

Decizia 2006/780/CE din 

13 noiembrie 2006 privind evitarea 

dublei contabilizări pentru 

reducerile emisiilor de gaze cu 

efect de seră în cadrul sistemului 

comunitar de comercializare a 

emisiilor pentru activităţile de 

proiect care intră sub incidenţa 

Protocolului de la Kyoto, în 

conformitate cu Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului 

[notificată cu numărul C(2006) 

5362] (Text cu relevanţă pentru 

MMP     
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

SEE) ediţie specială în limba 

română: capitol 15, volum 18, p. 14 

- 19  

5.  32006D0944 

Decizia 2006/944/CE din 

14 decembrie 2006 de stabilire a 

nivelurilor de emisii respective 

alocate Comunităţii Europene şi 

fiecărui stat membru în temeiul 

Protocolului de la Kyoto, conform 

Deciziei 2002/358/CE a Consiliului 

[notificată cu numărul C(2006) 

6468]  ediţie specială în limba 

română: capitol 15, volum 18, p. 

144 - 146  

MMP 

ANPM 

 Nu este cazul   

6.  32007D0589 

Decizia 2007/589/CE din 18 iulie 

2007 de stabilire a unor orientări 

privind monitorizarea şi raportarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în 

conformitate cu Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului, cu 

modificările şi completările 

ulterioare [notificată cu numărul 

C(2007) 3416] (Text cu relevanță 

pentru SEE) JO L 229, 31.8.2007, 

p. 1-85 

MMP 

ANPM 

HG nr. 780/2006 (MO nr. 

554/27.06.2006) privind 

stabilirea schemei de 

comercializare a certificatelor 

de emisii de gaze cu efect de 

seră, modificata si completata 

de  HG nr. 133/2010 (MO nr. 

155/10.03.2010), HG nr. 

399/2010 (MO nr. 

286/30.04.2010) si HG nr. 

1300/2010 (MO nr. 

874/28.12.2010) 

OM nr. 1897/2007 pentru 

aprobarea procedurii de 

emitere a autorizaţiei privind 

Nu este cazul 

  



4 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

emisiile de gaze cu efect de 

seră pentru perioada 2008-

2012, cu modificările şi 

completările ulterioare 

7.  32009D0406  

Decizia 406/2009/CE din 23 aprilie 

2009 privind efortul statelor 

membre de a reduce emisiile de 

gaze cu efect de seră astfel încât să 

respecte angajamentele Comunităţii 

de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră până în 2020 JO L 

140, 5.6.2009, p. 136-148 

MMP 

 

 Proiect de act normativ 31.12.2012  

8.  32009D0450  

Decizia 2009/450/CE din 8 iunie 

2009 privind interpretarea detaliată 

a activităţilor de aviaţie enumerate 

în anexa I la Directiva 2003/87/CE 

a Parlamentului European şi a 

Consiliului [notificată cu numărul 

C(2009) 4293] (Text cu relevanţă 

pentru SEE) JO L 149, 12.6.2009, 

p. 69-72 

MMP 

ANPM 

 

 Nu este cazul 

  

9.  32010D0002 

Decizia 2010/2/UE de stabilire, în 

conformitate cu Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului, a unei 

liste a sectoarelor şi subsectoarelor 

considerate a fi expuse unui risc 

MMP 

ANPM 

 

 Nu este cazul   
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

important de relocare a emisiilor de 

dioxid de carbon [notificată cu 

numărul C(2009) 10251] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) JO L 1, 

5.1.2010, p. 10-18 

10.  32010D0634 

Decizia 2010/634/UE de ajustare a 

cantităţii de certificate care 

urmează să fie emise pentru 

întreaga UE pentru anul 2013 în 

temeiul schemei UE de 

comercializare a certificatelor de 

emisii şi de abrogare a Deciziei 

2010/384/UE a Comisiei [notificată 

cu numărul C(2010) 7180] JO L 

279, 23.10.2010, p. 34-35 

MMP  Nu este cazul.   

11.  32010D0778 

Decizia 2010/778/UE de 

modificare a Deciziei 2006/944/CE 

de stabilire a nivelurilor de emisii 

respective alocate Comunităţii 

Europene şi fiecărui stat membru în 

temeiul Protocolului de la Kyoto, 

conform Deciziei 2002/358/CE a 

Consiliului [notificată cu numărul 

C(2010) 9009] JO L 332, 

16.12.2010, p. 41-42 

MMP 

ANPM 
 Nu este cazul   

12.  32011D0092 

Decizia 2011/92/UE din 

10 februarie 2011 de introducere a 

MMP 

MECMA 

OUG nr. 64/2011 (MO nr. 

461/30.06.2011) privind 

stocarea geologică a 

Nu este cazul   
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

chestionarului care urmează să fie 

utilizat pentru primul raport privind 

implementarea Directivei 

2009/31/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

stocarea geologică a dioxidului de 

carbon [notificată cu numărul 

C(2011) 657] (Text cu relevanţă 

pentru SEE) JO L 37, 11.2.2011, p. 

19-24 

dioxidului de carbon 

13.  32011D0149 

Decizia 2011/149/UE privind 

emisiile istorice din aviație în 

temeiul articolului 3c alineatul (4) 

din Directiva 2003/87/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului de stabilire a unui 

sistem de comercializare a cotelor 

de emisii de gaze cu efect de seră în 

cadrul Comunității [notificată cu 

numărul C(2011) 1328] JO L 61, 

8.3.2011, p. 42-43 

MMP 

ANPM 

 

 Nu este cazul.   

14.  32011D0278 

Decizia 2011/278/UE de stabilire, 

pentru întreaga Uniune, a normelor 

tranzitorii privind alocarea 

armonizată și cu titlu gratuit a 

cotelor de emisii în temeiul 

articolului 10a din Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

MMP  

MECMA 

MAI 

ANPM 

 

OM MAI/MMP/MECMA 

nr. 152/1883/2194/2011 (MO 

nr. 535/28.07.2011) privind 

stabilirea cadrului 

instituţional pentru aplicarea 

prevederilor Deciziei 

Comisiei 2011/278/UE de 

stabilire, pentru întreaga 

Nu este cazul.   
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

European și a Consiliului 

[notificată cu numărul C(2011) 

2772] JO L 130, 17.05.2011, p. 1-

45 

Uniune, a normelor tranzitorii 

privind alocarea armonizată şi 

cu titlu gratuit a certificatelor 

de emisii în temeiul 

articolului 10a din Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului 

15.  32011D0389 

Decizia 2011/389/UE privind 

cantitatea de cote valabile pentru 

întreaga UE menţionată la 

articolului 3e alineatul (3) literele 

(a)-(d) din Directiva 2003/87/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului de stabilire a unui 

sistem de comercializare a cotelor 

de emisie de gaze cu efect de seră 

în cadrul Comunităţii JO L 173, 

01.07.2011, p. 13 

MMP OM nr. 2851/2011  pentru 

aprobarea alocării 

certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră cu titlu 

gratuit pentru activităţile de 

aviaţie, pentru anul 2012 şi 

perioada 2013 - 2020 

 

   

16.  32011D0638 

Decizia 2011/638/UE privind 

indicatorii pentru alocarea cu titlu 

gratuit a certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră operatorilor de 

aeronave, în conformitate cu 

articolul 3e din Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului JO L 252, 

28.09.2011, p. 20-21 

 

MMP 

 

OM nr. 2851/2011 privind 

aprobarea alocării 

certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră cu titlu 

gratuit pentru activităţile de 

aviaţie, pentru anul 2012 şi 

perioada 2013 - 2020 

   



8 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

17.  32011D0745 

Decizia 2011/745/UE de 

modificare a Deciziilor 2010/2/UE 

şi 2011/278/UE în ceea ce priveşte 

sectoarele şi subsectoarele 

considerate a fi expuse unui risc 

important de relocare a emisiilor de 

dioxid de carbon [notificată cu 

numărul C(2011) 8017] JO L299, 

17.11.2011, p. 9-12 

MMP 

MECMA 

MAI 

ANPM 

OM MAI/MMP/MECMA 

nr. 152/1883/2194/2011 

privind stabilirea cadrului 

instituţional pentru aplicarea 

prevederilor Deciziei 

Comisiei 2011/278/UE de 

stabilire, pentru întreaga 

Uniune, a normelor tranzitorii 

privind alocarea armonizată şi 

cu titlu gratuit a certificatelor 

de emisii în temeiul 

articolului 10a din Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului 

   

18.  32011D0878 

Decizia 2011/878/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 

20 decembrie 2011 prin care se 

confirmă calculele provizorii 

privind emisiile specifice medii de 

CO2 şi obiectivele privind emisiile 

specifice pentru producătorii de 

autoturisme pentru anul 

calendaristic 2010, în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului (JO L 343, 23.12.2011, 

p.97-104) cu rectificarea din JO 

L85, 24.03.2012 

 

MTI  

 
 Nu este cazul   
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

19.  32012D0099 

Decizia 2012/99/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 17 februarie 

2012 privind dispoziţiile detaliate 

de colectare a primelor pentru 

emisiile suplimentare de CO2 

generate de vehiculele utilitare 

uşoare noi, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului (JO L 47, 18.02.2012, 

p. 69-70) 

MTI  

 

 Nu este cazul   

20.  32012D0100 

Decizia 2012/100/UE din 

17 februarie 2012 privind o metodă 

de colectare a primelor pentru 

emisiile suplimentare de CO2 

generate de autoturismele noi în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 

443/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului (JO L 

47, 18.02.2012, p.71-72) 

MTI  

 

 Nu este cazul   

 


