HOTĂRÂRE nr. 15 din 5 ianuarie 2006
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a
benzinei şi motorinei
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 13 ianuarie 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
ART. I
Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea
condiţiilor de introducere pe piata a benzinei şi motorinei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din
18 mai 2004, se modifica şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după litera b) se introduc doua noi
litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
"c) introducere pe piata - comercializarea în România către
utilizator a benzinei şi motorinei;
d) activitatea de esantionare - prelevarea probelor de
benzina şi motorina şi efectuarea încercărilor de determinare a
parametrilor specificatiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 25."
2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Art. 7. - Pentru autovehiculele care sunt prevăzute sa
funcţioneze cu benzina, în condiţii de impact minim asupra
mediului, se asigura introducerea pe piata a benzinei care
corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 2 şi
3."
3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"Art. 11. - Pentru autovehiculele care sunt prevăzute sa
funcţioneze cu motorina, în condiţii de impact minim asupra
mediului, se asigura introducerea pe piata a motorinei care
corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 5."
4. Articolul 12 se abroga.
5. După alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Ministerul Economiei şi Comerţului este autoritatea
responsabilă pentru monitorizarea calităţii benzinei şi
motorinei."
6. După alineatul (3) al articolului 13 se introduc doua noi
alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) În fiecare an pana la data de 30 iunie, Ministerul
Economiei şi Comerţului înaintează Comisiei Europene un raport cu
datele naţionale privind monitorizarea calităţii benzinei şi
motorinei pentru anul calendaristic precedent, care sa conţină
următoarele:
a) calitatea benzinei şi motorinei;
b) cantităţile totale de benzina şi motorina comercializate;
c) cantităţile de benzina şi motorina cu un conţinut maxim de
sulf de 10 mg/kg, comercializate;

d) informaţii relevante privind disponibilitatea pe o arie
echilibrata din punct de vedere geografic a benzinei şi motorinei
cu un conţinut maxim de sulf de 10 mg/kg comercializate.
(5) Primul raport trebuie prezentat pana la data de 30 iunie
2006."
7. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul
14^1, cu următorul cuprins:
"Art. 14^1. - De la data aderării României la Uniunea
Europeană, în cazul apariţiei unor evenimente excepţionale, cum
ar fi schimbări bruste în aprovizionarea cu ţiţei a rafinariilor
din România sau în aprovizionarea cu produse petroliere, care fac
dificila respectarea specificatiilor tehnice prevăzute în
prezenta hotărâre, Ministerul Economiei şi Comerţului informează
Comisia Europeană."
8. După articolul 15 se introduc doua noi articole,
articolele 15^1 şi 15^2, cu următorul cuprins:
"Art. 15^1. - Distribuitorii care comercializează benzina şi
motorina sunt obligaţi:
a) sa transmită trimestrial Ministerului Economiei şi
Comerţului, pe suport hârtie şi electronic, informaţii privind
cantitatea totală de benzina şi motorina comercializata, în
litri/tone, în forma prevăzută în Ordinul ministrului de stat,
ministrul economiei şi comerţului, nr. 662/2004 privind
stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informaţiilor
naţionale referitoare la calitatea carburantilor introdusi pe
piata;
b) sa permită laboratoarelor de încercări, organismelor de
certificare produs sau organismelor de inspecţie, independente,
recunoscute de Ministerul Economiei şi Comerţului, prelevarea
probelor de benzina şi motorina în cadrul Sistemului de
monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei.
Art. 15^2. - Cheltuielile aferente activităţii de
esantionare, începând cu anul 2006, sunt suportate de către
Ministerul Economiei şi Comerţului în limitele fondurilor alocate
anual de la bugetul de stat."
9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Constituie contravenţie nerespectarea
prevederilor art. 4, 5, 6, 8, 9 şi 10 şi se sancţionează cu
amenda de la 7.500 lei (RON) la 15.000 (RON).
(2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art.
15^1 şi se sancţionează cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000
(RON).
(3) Adiţional aplicării sancţiunilor prevăzute la alin. (1),
pentru nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6, 8, 9 şi 10, timp
de 6 luni, se preleveaza probe de benzina şi motorina şi se
analizează pe cheltuiala distribuitorilor.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt
aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare."
10. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la art. 16 alin. (1) se fac de către
Autoritatea Nationala pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
prevăzute la art. 16 alin. (2) se fac de către personalul
împuternicit al Ministerului Economiei şi Comerţului."
11. În cuprinsul hotărârii, sintagma "standardul SR EN
228:2003" se înlocuieşte cu sintagma "standardul SR EN 228:2004"
şi sintagma "standardul SR EN 590:2002" se înlocuieşte cu
sintagma "standardul SR EN 590:2004".
ART. II
Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea
condiţiilor de introducere pe piata a benzinei şi motorinei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din
18 mai 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta
hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
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