
 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

  
 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea 

Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin 

sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto 

 

                 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

        Art. I - Hotărârea Guvernului nr.1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru 

estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu 

efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

1.   Litera b) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„b) autoritatea competentă – Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, autoritatea publică centrală 

pentru protecţia mediului;” 

2.  Alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) SNEEGES se referă la colectarea, procesarea şi prezentarea corespunzătoare a datelor şi 

informaţiilor necesare elaborării inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră reglementate 

prin Protocolul de la Kyoto. SNEEGES este astfel realizat şi administrat de către autoritatea competentă 

încât să asigure transparenţa, consecvența, comparabilitatea, caracterul complet şi acurateţea 

inventarului, astfel cum sunt definite în Liniile directoare IPCC privind elaborarea inventarelor 

naţionale de GES, revizuite în 1996, IPCC GPG 2000, IPCC LULUCF 2003, în conformitate cu 

UNFCCC, cu Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile subsecvente relevante." 

  

3.  Alineatul (2) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Autoritățile și instituțiile publice care au obligația să furnizeze autorității competente datele privind 

activitatea, elementele privind factorii de emisie și informațiile asociate, elementele prevăzute în 

anexele nr. 1 - 4, și factorii de emisie necesari estimării emisiilor antropice de gaze cu efect de seră 

reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum și gradul de incertitudine a datelor de activitate și a 

factorilor de emisie, după caz, sunt următoarele:  

   a) autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului și silvicultură;  

b) organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea autorităţii competente, cu 

atribuții în implementarea la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul 

protecţiei mediului; 

c) autoritatea publică centrală pentru silvicultură; 

   d) autoritatea publică centrală pentru economie; 

   e) autoritatea publică centrală pentru agricultură și dezvoltare rurală;  

   f) autoritatea publică centrală pentru transporturi;  

   g) autoritatea publică centrală pentru sănătate publică;  

   h) autoritatea publică centrală pentru dezvoltarea regională și administrație publică; 

   i) autoritatea publică centrală în domeniul asigurării ordinii publice; 



 

 

   j) organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru aplicarea politicii 

vamale a statului;  

   k) organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru organizarea și 
coordonarea statisticii oficiale în România;  

   l) organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru cadastru și publicitate 

imobiliară;  

   m) autorități și instituții publice, institute de cercetare și dezvoltare, precum și alte organisme publice 

aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea autorităților prevăzute la lit. a) - i);  

   n) alte autorități, instituții, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea 

competentă.”   

4.Alineatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 5 (1) Pentru implementarea corespunzătoare a SNEEGES, autoritatea competentă are obligaţia de 

a asigura şi de a îmbunătăţi cadrul instituţional, juridic şi procedural, prin colaborare directă şi, după 

caz, pe bază de convenţii, cu autorităţile publice centrale responsabile, precum şi cu alte persoane 

juridice.” 

5. La articolul 5, alineatul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„b) elaborarea şi pregătirea, la termenele stabilite de prezenta hotărâre, a inventarului naţional al 

emisiilor de gaze cu efect de seră şi a informaţiilor suplimentare solicitate în conformitate cu 

prevederile Protocolului de la Kyoto şi ale Regulamentului nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului, privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, 

precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările 

climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 

L 65/13 din 18 iunie 2013.” 

6. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se abrogă. 

7. La articolul 6, alineatul (1), literele b) și d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„b) să aprobe, prin ordin al conducătorului autorităţii competente, proceduri cu privire la selectarea 

metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de 

seră; 

d) să aprobe, prin ordin al conducătorului autorităţii competente, un plan cu privire la asigurarea şi 

controlul calităţii (QA/QC), care să cuprindă atât proceduri specifice pentru controlul calităţii ce 

urmează a fi parcurse în mod obligatoriu în procesul de elaborare a inventarului naţional al emisiilor de 

gaze cu efect de seră, proceduri pentru asigurarea calităţii ulterior elaborării inventarului naţional al 

emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi stabilirea unor criterii privind calitatea. ” 

 

8. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(3) Termenele pentru îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) 

sunt: 

    a) data de 15 noiembrie a anului în curs pentru raportarea datelor din anul precedent de către 

autoritatea prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. k); 

    b) data de 15 septembrie a anului în curs pentru raportarea datelor din anul precedent de către 

autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), c) - j), l) şi m); 

    c) data de 1 decembrie a anului în curs pentru raportarea datelor din anul precedent de către 

autoritatea prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b); 

    d) la termenul comunicat de către autoritatea competentă sau de către autorităţile şi instituţiile 

prevăzute la art. 4 alin. (2), pentru operatorii economici. 

    (4) Autoritatea competentă utilizează datele şi informaţiile oficiale la nivel naţional, furnizate de 

autoritatea prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. k), în cazul în care constată diferenţe între informaţiile şi 

datele obţinute pentru acelaşi indicator.” 

 

9. Alineatele (1)-(3) ale articolului 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„ Art. 10 (1) Responsabilitatea aplicării articolului 7, alineatul (1) din Regulamentul nr. 525/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului, privind un mecanism de monitorizare și de raportare a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor 

informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE revine 

autorității competente. ”  



 

 

 „(2) Autoritatea competentă  este responsabilă cu îndeplinirea prevederilor articolului 5, alineatele (1)–

(3), articolului 7, alineatul (3), articolului 8, alineatul (1) și articolului 23 literele a), c) - e) și f) din 

Regulamentul nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind un mecanism de 

monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național 

și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 

280/2004/CE. ” 

„(3) Autoritatea competentă pregăteşte informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) cu minimum 5 zile 

lucrătoare înainte de termenele stabilite pentru raportare.” 

 

10. Articolul 11 se abrogă. 

 

              Art. II. Ordinele prevăzute la articolul 6 din prezenta hotărâre se aprobă în termen de 90 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

               Art. III. În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr.1570/2007 privind înființarea Sistemului 

național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a 

tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi 

completările ulterioare, următoarele sintagme se modifică şi se înlocuiesc după cum urmează : 

a) sintagma „autoritate publică centrală pentru protecția mediului” se înlocuieşte cu sintagma 

„autoritate competentă”, 

b) sintagma „autoritatea competentă pentru protecţia mediului” se înlocuieşte cu sintagma „organul 

de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea autorităţii competente, cu atribuții în 

implementarea la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului”,  

c) sintagma „autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură” se înlocuieşte cu 

sintagma „autoritatea publică centrală pentru silvicultură”,  

d) sintagma „în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului” se înlocuieşte cu 

sintagma „în coordonarea autorităţii competente”. 

          

            Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr.1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru 

estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu 

efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aduse 

prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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