
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.935/2011 privind promovarea 
utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea a Hotărârii Guvernului nr.928/2012 privind 
stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de 
introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră 

 
 
 
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, 
 

 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. I – Hotărârea Guvernului nr.935/2011 privind promovarea utilizării 
biocarburanţilor şi a biolichidelor, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.716 din 11 octombrie 2011, modificată şi completată prin 
Hotărârea Guvernului nr.918/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.655 din 14 septembrie 2012 se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

1. Literele b), g) şi h) ale alineatului (1) al articolului 3, se abrogă. 
 
 

2. La articolul 3 alineatul (1) literele c), e) şi f) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 
„c) de la data de 1 ianuarie 2016, motorina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 6,5% în volum; 
......................... 
e) de la data de 1 ianuarie 2013, benzina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 4,5% în volum; 
f) de la data de 1 ianuarie 2018, benzina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 8% în volum;” 
 
 

3. Alineatele (11) şi (4) ale articolului 3 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„(11) Valorile conţinutului de biocarburanţi din benzina şi motorina introduse 
pe piaţă, prevăzute la alin.(1) lit.c), e) şi f) se referă la biocarburanţii care nu 



sunt obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară 
şi material ligno-celulozic.” 
........................ 
(4) Valorile conţinutului de biocarburanţi prevăzute la alin.(1) lit.c), e) şi f) se 
reduc la jumătate în cazul în care sunt utilizaţi biocarburanţi obţinuţi din 
deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material ligno-
celulozic.” 

 
 
4. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
„ (2) Distribuitorul final de benzină şi motorină afişează la pompă conţinutul 
de biocarburant din benzină şi motorină, cu respectarea prevederilor art.3 
alin.(3), art.4 alin.(2), art.51 şi art. 6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului 
nr.928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi 
motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificarile şi completările ulterioare.” 
 
 
Art. II – Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui 
mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.679 din 1 octombrie 
2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 3 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), până la data de 1 ianuarie 2018, 
furnizorii trebuie să introducă pe piaţă benzină cu un conţinut de oxigen de 
maximum 2,7% m/m şi cu un conţinut de etanol de maximum 5% v/v. 
(3) Distribuitorii finali de benzină sunt obligaţi să afişeze la pompă o etichetă 
care include următoarele informaţii: 
a) cifra octanică „research”; 
b) conţinutul de biocarburanţi; 
c) existenţa aditivilor metalici, dacă este cazul; 
d) indicarea standardului de produs aplicabil; 
 
 
 2. Alineatul (2) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Distribuitorii finali de motorină sunt obligaţi să afişeze la pompă o etichetă 
care include următoarele informaţii: 
a) numărul cetanic; 
b) conţinutul de biocarburanţi, în special continutul de esteri metilici ai acizilor 
graşi - EMAG; 



c) indicarea standardului de produs aplicabil.” 
 
 

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul 
cuprins: 
 
„Art.51 – (1) In cazul în care conţinutul de etanol din benzină depăşeşte 
valoarea de 5% în volum sau conţinutul de oxigen din benzionă depăşeşte 
2,7% m/m, pe eticheta prevăzută la art.3 alin.(3) se include şi următorul text 
de avertizare: „Atenţie! Verificaţi compatibilitatea motorului autovehiculului 
dumneavoastră cu acest amestec de carburant. 
(2) Eticheta prevăzută la art.3 alin.(3) şi art.4 alin.(2) se afişează în locul în 
care este marcat tipul de carburant comercializat, într-o poziţie vizibilă. 
Eticheta trebuie să aibă o mărime şi caractere care să o facă clar vizibilă şi 
uşor lizibilă.” 
 
 
 4. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(1) In cazul în care este utilizată aditivarea benzinei cu MMT, distribuitorii de 
benzină sunt obligaţi să includă pe eticheta prevăzută la art.3 alin. (3) 
conţinutul de aditivi metalici în benzină.” 
 
 
 5. Alineatul (3) al articolului 6 se abrogă. 
 
 
 6. Alineatul (2) al articolului 12 se modifica şi va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art.3 alin.(3) şi (4), 
art.4 alin.(2), art.51 şi art.6 şi se sanctioneaza cu amendă de la 10.000 lei la 
20.000 lei.” 
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