
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1844/2005 

privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi 
regenerabili pentru transport

 
 
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, 

 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.I - Hotărârea Guvernului nr. 1844/2005 privind promovarea utilizării 
biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 18 ianuarie 2006, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 
 
1. Litera b) a articolului 2, se modifică şi va avea următorul cuprins:  
“Art.2.b) biomasă - înseamnă fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor 
şi reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv substanţe vegetale 
şi animale, silvicultură şi industriile conexe, inclusiv pescuitul şi acvacultură, 
precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi municipale”. 
2. După litera d) a articolului 2 se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul 
cuprins: 
“Art.2.e) introducere pe piaţă – acţiune de a face disponibil pentru prima dată, 
contra cost sau gratuit, un produs în vederea distribuirii şi/sau a utilizării. 
3. La alineatul (1) al articolului 4 se introduce litera c) cu următorul cuprins : 
“c) minimum 10%, calculată pe baza conţinutului energetic al tuturor tipurilor de 
benzină şi motorină utilizate în transport, introduse pe piaţă până la data de 31 
decembrie 2020.” 
4. Alineatul (1) al articolului 41 se modifică şi se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.41 (1) Pentru realizarea obiectivului prevăzut în art.4 alin.(1) lit.c) furnizorii 
de carburanţi introduc pe piaţă numai amestec de biocarburanţi şi carburanţi 
convenţionali – derivate ale uleiurilor minerale după cum urmează: 
e) de la data de 1 ianuarie 2011 motorina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 5% în volum; 
f) de la data de 1 ianuarie 2013 motorina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 7% în volum; 



g) de la data de 1 ianuarie 2011 benzina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 5% în volum; 
h) de la data de 1 ianuarie 2013 benzina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 7% în volum; 
i) de la data de 1 ianuarie 2017 benzina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 9% în volum; 
j) de la data de 1 ianuarie 2018 benzina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 10% în volum;” 
5. După articolul 41 se introduce un nou articol, art. 42   cu următorul cuprins: 
“Art. 42(1) Biocarburanţii pot fi introduşi pe piaţă numai dacă îndeplinesc 
urmatoarele condiţii : 

a) sunt produşi din materii prime, provenite dintr-o zonă agricolă aUniunii 
Europene, deţinute prin tehnologii care respectă bunele condiţii agricole şi 
de mediu conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale 
nr.30/147/2010; 

b)  conduc la o reducere de minimum 35% a emisiei de CO2 pe  durata 
ciclului de viaţă, faţă de carburanţii convenţionali; 

c) satisfac specificaţiile tehnice impuse de Uniunea Europeană ţinând cont de 
prevederile reglementărilor sociale şi de mediu. 

(2) Informaţiile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(1), sunt 
furnizate de operatorii economici care introduc pe piaţă biocarburanţi  şi sunt 
raportate Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri o dată pe 
an, până în data de 25 ianuarie anul urmator. 
(3) Forma şi conţinutul de raportare se stabilesc prin ordin al ministrului 
economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotărâri. 
 (4)  Operatorii economici care introduc pe piaţă amestec de biocarburanţi şi 
carburanţi convenţionali, sunt obligaţi să se asigure că biocarburanţii utilizaţi 
îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin.(1).” 
6. La alineatul (1) al articolului 12 se introduc două noi litere,  litera c) şi litera d) 
care vor avea următorul cuprins : 
“c) nerespectarea prevederilor art.4 alin. (2), cu amendă de la 10000 lei la 20000 
lei; 

2 

d) nerespectarea prevederilor art.4 alin. (4), cu amendă de la 30000 lei la 50000 
lei.

2 

” 
7. După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 13   cu următorul cuprins: 
“Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
 
Art. II - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1844/2005 privind promovarea 
utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport, 
sintagma se Ministerul Economiei şi Finanţelor se înlocuieşte cu sintagma 
Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri. 



Art. III - Hotărârea Guvernului nr. 1844/2005 privind promovarea utilizării 
biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 18 ianuarie 2006, cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-
se textelor o nouă numerotare. 
   
Nota de la subsol se completeaza şi va avea următorul cuprins:  
“Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 
2003/30/EC de promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili 
regenerabili pentru transport a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată 
în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L123/46 din data de 17 mai 
2003 precum si prevederile alin (4) al articolului 3 si alin. (2) al articolului 17 din 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene nr. L140/16 din data de 05 iunie 2009.” 
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