
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

  

 
 

HOTĂRÂRE  

 

privind ratificarea Acordului încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi 

EUROCONTROL pentru accesul la datele şi informaţiile conţinute de instrumentul de 

sprijin al schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-

SF) și privind aprobarea plăţii contribuţiei României către EUROCONTROL aferentă 

perioadei 1 mai 2011 - 30 aprilie 2012, privind accesul la datele şi informaţiile conţinute de 

instrumentul de sprijin al schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect 

de seră (ETS-SF) 
 

   

          În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 75 lit. z
1
 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1 Se aprobă Acordul încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi 

EUROCONTROL pentru accesul la datele şi informaţiile conţinute de instrumentul de sprijin al 

schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), acord 

anexat la prezenta Hotărâre de Guvern. 

 

Art. 2 (1) Se aprobă plata sumei de 3.379 euro, reprezentând contribuţia financiară a 

României către EUROCONTROL, aferentă perioadei 1 mai 2011 - 30 aprilie 2012 privind accesul 

la datele şi informaţiile conţinute de instrumentul de sprijin al schemei de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), inclusiv penalitățile ce decurg din 

depășirea termenului efectuării plății. 

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se asigură din sumele alocate cu 

această destinaţie în bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor pentru anul 2012, la cap. 74.01. 

,,Protecţia mediului”, titlul 55 ,,Alte transferuri”, art. 02. ,,Transferuri curente în străinătate, (către 

organizaţii internaţionale), alin. 01 ,,Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale”.  

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro 

comunicat de Banca Naţională a României în vigoare la data efectuării plăţii. 
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