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   GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 

757/2015 al Parlamentului European și al Consiliului  privind monitorizarea, 

raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul 

maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE  

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

Art. 1 - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării  

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 757/2015 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de 

carbon (CO2) generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 

2009/16/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 123 din 19 

mai 2015, denumit în continuare Regulament. 

 

Art. 2 - Se desemnează autoritatea publică centrală pentru transporturi ca autoritate 

competentă pentru implementarea Regulamentului. 

 

Art. 3 - În baza art. 16 alin. (1) din Regulament, se desemnează Asociaţia de 

Acreditare din Romania – RENAR, care a dobândit calitatea de organism naţional de 

acreditare prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a 

organismelor de evaluare a conformităţii, cu modificările şi completările ulterioare, ca 

autoritate naţională competentă pentru acreditarea verificatorilor, care evaluează 

planurile de monitorizare și rapoartele privind emisiile și care emit rapoartele de 

verificare și documentele de conformitate. 

 

Art. 4 - (1) Autoritatea naţională competentă pentru acreditare prevăzută la art. 3 

dezvoltă schema de acreditare specifică pentru acreditarea verificatorilor care 

evaluează planurile de monitorizare și rapoartele privind emisiile și care emit 

rapoartele de verificare și documentele de conformitate. 

(2) Cerinţele de acreditare care fac obiectul schemei de acreditare specifice prevăzută 

la alin. (1) se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. 

 

Art. 5 – În conformitate cu prevederile art. 11 din Regulament, raportul privind 

emisiile de CO2, pentru întreaga perioadă de raportare și pentru fiecare navă aflată în 

responsabilitatea societăților de transport naval, verificat și considerat satisfăcător de 

verificatorul acreditat, este transmis Comisiei Europene și  Autorităţii Navale Române 

din cadrul Ministerului Transporturilor, ca autoritate a statului de pavilion în cauză.  

  

Art. 6 - În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Regulament, verificatorul 

informează Comisia Europenă și Autoritatea Navală Română din cadrul Ministerului 

Transporturilor, ca autoritate a statului de pavilion, cu privire la emiterea 

Documentului de conformitate pentru navele aflate sub pavilion românesc.  
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Art. 7 – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum 

urmează : 

a). nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) și (2), art. 8 și art. 11 alin. (1) din 

Regulament, cu amendă între, 40.000 -50.000 lei. 

 

b). nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (3), art. 9, art. 10, art. 12 și 

art. 18 din Regulament, cu amendă între, 30.000 – 40.000 lei. 

 

(2) Constatarea nerespectării prevederilor art. 11 alin. (1), și 18 din Regulament se 

face de către autoritatea publică centrală pentru transporturi, prin Autoritatea Navală 

Română. 

 

(3) Constatarea nerespectării prevederilor art. 6 alin. (1), (2) și (5), art. 7 alin. (3), art. 

8 art. 9, art. 10 și art. 12 din Regulament se face de către autoritatea publică centrală 

pentru protecția mediului prin intermendiul organismelor de verificare acreditate. 

 

(4) Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la alin. (1), respectiv art. 11 

alin (1) și art. 18 din Regulament se face de către personalul împuternicit al Autorităţii 

Navale Române. 

 

(5) Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) respectiv art. 6 

alin. (1), (2) și (5), art. 7 alin. (3), art. 8 art. 9, art. 10 și art. 12 din Regulament se face 

de către Garda Națională de Mediu. 

 

Art. 8 - Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 este 

aplicabilă contravențiilor prevăzute la art. 7. 

 

Art. 9 -  Prevederile prezentei hotărâri  nu se aplică navelor militare, navelor aflate în 

proprietatea sau în operarea statului român şi angajate numai în servicii 

guvernamentale necomerciale. 

 
 

 

  PRIM-MINISTRU 

 

 


