
Nr. 
Crt. 

DENUMIREA ACTULUI LEGISLATIV / REGLEMENTARE 

1.  
STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate – Condiţii tehnice de calitate 

2.  
ORDIN 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor 
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare 
– modificat prin L 104/2011 

3.  
LEGE 532 / 2004 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si 
Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la 
Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice (UNFCCC), semnat la 
Copenhaga la 28 ianuarie 2003 

4.  
HG 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pt anumiti poluanti atmosferici 

5.  HG 780 / 2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de sera – modificata prin HG 133 / 2010 si HG 399/2010 

6.  HG 1879 /2006 pentru aprobarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de 
dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac 

7.  ORDIN 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi 
programelor de gestionare a calităţii aerului 

8.  

O 1474/2007 pt aprobare REGULAMENT din 25 septembrie 2007 privind gestionarea şi 
operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră 
si REGULAMENT din 25 septembrie 2007 privind gestionarea şi operarea registrului naţional al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, modificat de ORDIN 890 / 2009 pentru modificarea unor acte 
normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului 

9.  
O 1768 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a 
rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, modificat de ORDIN 1969 / 
2009  

10.  
HG 1570 / 2007 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, modificata si completata prin HG 
668/2012 si HG 120/2014 

11.  
HG 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al 
Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al 
Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CEO – 
abroga O 1144/2002 si O 1440/2003 

12.  HG 60 / 2008 pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de 
gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012 

13.  
HG 561 / 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului 
European şi al Consiliului (CE) nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi şi pentru 
modificarea Directivei 79/117/CEE 

14.  Ordin 1170/ 2008 pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice 
– GASC 

15.  O 1474/2008 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor 
specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES) 

16.  O 254 / 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012 

17.  HG 432 /2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi (ref la gaze cu efect de 
sera), modif de HG 48/2013 

18.  OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin 
Protocolul de la Kyoto – aprobata prin L 145/2010 
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19.  

O 2210/2010 pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor şi 
echipamentelor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi modalităţile de 
colaborare dintre autorităţile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 
privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu 
efect de seră 

20.  L 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător (abroga OUG 243/2000 si modifica prevederile 
contrare din O 756/1997 si O 462/1993), modif. prin HG 336/2015 

21.  
L 163/2012 pentru aprobarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 

22.  O 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind 
emisiile de poluanţi în atmosferă 

23.  O 3420 / 2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu 
efect de seră pentru perioada 2013 – 2020 – abroga O1897/2007 

24.  O 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a 
factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră 

25.  O 1602/2014 pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) 
Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră 

 
 
Actualizat în MAI 2016 
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