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GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
privind stabilirea unor mgsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.22212009
al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor
in ceea ce prive~teeficienta consumului de combustibil si alti parametri esentiali
in scopul asigursrii aplicirii prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.22212009 al Parlamentului European si al
Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor i n ceea ce priveste eficienta consumului de combustibil si alti
pararnetri esentiali,
in temeiul art. 108 din Constitutia RomAniei, republicata,
Guvernul Rominiei adopts prezenta hotarire.
Art. 1. - Prezenta hotsrare stabileste cadrul legal si
institu!ional necesar aplicarii directe a Regulamentului (CE)
nr. 1.22212009 al Parlamentului European si a1 Consiliului din
25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor in ceea ce
priveste eficienta consurnului de combustibil si alti parametri
esentiali, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 342 din 22 decemhrie 2009, denumit in continuare
Regularnent.
Art. 2. - Se desemneaza Ministerul Economiei, Comeflului
si Mediului de Afaceri ca autoritate na\ional3 competent2 pentru
coordonarea aplicsrii dispozitiilor Regulamentului.
Art. 3. -Autoritatile competente pentru supravegherea pietii,
potrivit prevederilor art. 12 din Regulament, sunt Autoritatea
Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru pneurile
destinate persoanelor fizice, si Ministentl Economiei, Comeflului
si Mediului de Afaceri, pentru pneurile destinate parcurilor auto
sau intreprinderilor de transport rutier.
Art. 4. - Inforrna\iile care trebuie furnizate potrivit
prevederilor art. 4-6 din Regulament trebuie s i fie disponibile
in limba rornAn3.
Art. 5. - Constituie contraventie si se sanc{ioneaz=idupa
cum urrneaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 din Regulament, cu
amenda de la 18.000 lei la 20.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 din Regulament, cu
amend2 de la 12.000 lei la 15.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 din Regulament, cu
amenda de la 9.000 lei la 11.000 lei.
Art. 6. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
prevszute la art. 5 se fac de cAtre reprezentantii imputerniciti ai
Autoritstii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si ai
Ministerului Economiei. Comertului si Mediului de Afaceri.
Art. 7.

- (1) Contraventiilor

prevazute la art. 5 le sun!

aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 212001 privind
regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificiri si
completari prin Legea nr. 18012002, cu modificarile si
cornplethrile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel
mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, duph
caz, de la data cornunicarii acestuia, jumatate din minimul
arnenzii prevazute la art. 5, agentul constatator facAnd rnentiune
despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si
sanctionare a contraventiei.
Art. 8. - Prevederile prezentei hotsrAri se aplic3 incepand
cu data de 1 noiembrie 2012.
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Contrasernneaza:
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Presedintele Autoritstii Nationale pentru Protectia
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Ministrul transporturilor si infrastructurii.
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