GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea 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 și a Hotărârii
Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007
privind înfiinţarea Sistemului naţional 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, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din
21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de
seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru
schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,precum și art. IV din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere.
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 după cum
urmează:
1. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) autoritatea competentă - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie publică cu
personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale 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 pentru Inventarele Naţionale
ale Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, elaborate în 2006, în Suplimentul la Liniile directoare IPCC
pentru Inventarele Naţionale ale Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, elaborate în 2006: Zone Umede,
elaborat de către IPCC în anul 2013 şi în documentul Metode Suplimentare Revizuite şi Îndrumări

privind Buna Practică în baza Protocolului de la Kyoto, elaborat de către IPCC în anul 2013, în
conformitate cu UNFCCC, cu Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile subsecvente relevante."
3. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Autoritatea competentă este instituţia responsabilă cu privire la administrarea SNEEGES, a
Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și, implementarea prevederilor
articolelor nr. 5, 7, 8, 9, 19 și 23 lit. a, c, d din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 21 mai 2013 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”.
5. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) pregătirea contribuţiilor la realizarea inventarelor naţionale şi a informaţiilor suplimentare potrivit
deciziilor relevante COP şi/sau COP/MOP, potrivit Regulamentului (UE) nr. 525/2013 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 şi Regulamentului de Punere în Aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei
privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele
membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.”
6. La articolul 6, alineatul (1), literele b) și d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„b) să aprobe, prin decizie a 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 decizie a 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, proceduri
pentru asigurarea calităţii ulterior elaborării inventarului naţional, precum şi stabilirea unor criterii
privind calitatea. ”
Art. II. Art. II. din Hotărârea Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional 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, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai
2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum
şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice
şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152
din 03 martie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ În implementarea SNEEGES, atât autoritatea competentă, cât şi celelalte entităţi/organizaţii implicate
în realizarea funcţiilor SNEEGES, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea
Sistemului naţional 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, au obligaţia de elaborare şi pregătire, la termenele stabilite în cuprinsul
acesteia, a inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră şi a informaţiilor suplimentare
solicitate în conformitate cu prevederile Protocolului de la Kyoto, cu cele din Regulamentului nr.
525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de
monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel
naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei
nr. 280/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 165 din 18 iunie 2013 şi,
respectiv, cu cele din Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei privind

structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în
temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 203 din 11 iulie 2014.”
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, următoarea sintagmă se modifică şi se înlocuiește după cum urmează :
a) 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” se înlocuieşte cu „autoritatea competentă”.
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