
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul actului normativ

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea 

conţinutului de sulf din combustibilii lichizi

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situaţiei actuale       Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de 

sulf din combustibilii lichizi, cu modificările şi completările 

ulterioare, a transpus în legislaţia naţională Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conţinutului de sulf 

din anumiţi combustibili lichizi şi de modificare a Directivei 

93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 

(JOCE), seria L, nr. 121 din 11 mai 1999, modificată şi completată 

prin Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 6 iulie 2005, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

(JOUE), seria L, nr. 191 din 22 iulie 2005, precum şi prevederile art. 

2 din Directiva 2009/30/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE 

în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, de 

introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE a 

Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii 

folosiţi la navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 

93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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(JOUE), seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009.

 Prin acest act normativ se asigură la nivel naţional atât transpunerea 

directivelor mai sus menţionate, cât şi pârghiile de implementare la 

nivel naţional.

1ˆ1. Proiecte de acte normative 

care transpun legislaţia 

comunitară sau creează cadrul 

pentru aplicarea directă a 

acesteia.

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2012/33/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a 

Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conţinutului 

de sulf din combustibilii marini publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 327 din 27 noiembrie

2.Schimbări preconizate              Se actualizează obligaţiile operatorilor economici în ceea ce priveşte 

conţinutul de sulf al combustibililor marini în conformitate cu 

prevederile Directivei 2012/33/UE.

Astfel:

- se actualizează definiţiile unor combustibili în conformitate cu 

poziţiile tarifare şi standardele în vigoare;

- se actualizează corelaţiile între conţinutul de sulf în păcură şi 

obligaţiile de monitorizare a emisiilor provenite de la utilizarea 

păcurii în instalaţii de ardere;

- se indică conţinutul de sulf în motorine;

- se indică conţinutul de sulf în combustibilii marini utilizaţi în 

marea teritorială şi zona economică exclusivă a României;

- se actualizează prevederile referitoare la prelevarea probelor şi 

obligaţiile administraţiilor portuare.

3. Alte informaţii      Ministerul Energiei s-a angajat să iniţieze proiectul de transpunere a 

directivei, cu sprijinul activităţii grupului de lucru interinstituțional, 

în condiţiile respectării competenţelor de implementare ulterioară 

partajată şi respectiv a respectării textului propus de fiecare instituţie 

competentă pe propriul domeniu.
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Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic             Actul normativ nu se referă la acest subiect.

1ˆ1. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniul 

ajutoarelor de stat

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

2^1.Impactul asupra sarcinilor                                         

administrative                        

   Actul normativ nu se referă la acest subiect.                                                     

2^2. Impactul asupra 

întreprinderilor                                 

mici şi mijlocii                     

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impactul social           Actul normativ nu se referă la acest subiect.

4. Impactul asupra mediului Efectul asupra mediului este pozitiv pe termen mediu şi lung întrucât 

actul normativ are în vedere reducerea progresivă a conţinutului de 

sulf în combustibili şi respectiv utilizarea unor metode care să asigure 

o protecţie a mediului cât mai ridicată.

5. Alte informaţii        Actul normativ nu se referă la acest subiect.

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 

şi pe termen lung (pe 5 ani)

Actul normativ nu produce influenţe asupra bugetului general consolidat

Secţiunea a 5-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
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1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor actului normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii.

  

a) Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind 

limitarea conţinutului de sulf din combustibilii 

lichizi, cu modificările şi completările ulterioare

                                                                             

1¹ Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice

a) impact legislativ – prevederi de modificare si 

completare a cadrului normativ în domeniul 

achizițiilor publice

b)norme cu impact la nivel operațional /tehnic-

sisteme electronice utilizate în desfășurarea 

procedurilor de achiziție publică, unități 

centralizate de achiziții publice, structură 

organizatorică intrenă a autorităților contractante

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

2. Conformitatea actului normativ cu 

legislaţia comunitara în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

   Prezenta hotărâre transpune integral Directiva 

2012/33/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a 

Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind 

reducerea conţinutului de sulf din combustibilii 

marini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE), seria L, nr. 327 din 27 noiembrie

3. Măsuri normative necesare aplicării directe 

a actelor normative comunitare.

-

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii -
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Europene

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente

-

6. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate

Consultările cu industria de profil vor fi realizate de 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu 

Mediul de Afaceri.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul actului normativ

 Nu este cazul

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care actul normativ are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative

 Nu este cazul

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind interministeriale 

permanente    

Nu este cazul

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ
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b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social   

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ va fi supus avizului 

Consiliului Legislativ

  

6. Alte informaţii Nu este cazul

                                                         Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării actului normativ

 Nu este cazul

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice

   Prezentul act normativ a fost supus procedurilor de 

transparenţă decizională, conform Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia 

publică.

Prezentul act normativ a fost publicat pe site-ul 

MECRMA .

3. Alte informaţii    Actul normativ nu se referă la acest subiect.

                                                       Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a 

actului normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente    

   Actul normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii                 Actul normativ nu se referă la acest subiect.

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al 

al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 

condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015, 
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s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi pe care, dacă 

sunteţi de acord, vă rugăm sa-l adoptaţi.

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL 

ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR 

CU MEDIUL DE AFACERI

   COSTIN BORC 

MINISTRUL ENERGIEI

VICTOR VLAD GRIGORESCU

     

AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI 

PĂDURILOR

CRISTIANA PAŞCA PALMER

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

DAN MARIAN COSTESCU

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

LAZĂR COMĂNESCU

  MINISTRUL JUSTIŢIEI

  RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ

                SECRETAR GENERAL                                                      SECRETAR  DE  STAT                                                        

                   Georgeta GAVRILĂ                                                                  Cristian BUȘU                                                                       

                                                                    

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INSTITUȚIONALE                    DIRECȚIA AFACERI EUROPENE ȘI COOPERARE

                                                                                                                                                INTERNAȚIONALĂ

                                     DIRECTOR               

              Laura  Cristina  STANISLAV BOGDAN                                              Consilier afaceri europene Roxana APREUTESEI
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3. Alte informaţii    Actul normativ nu se referă la acest subiect.
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                                                       Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a 

actului normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau 

locale – înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente    

   Actul normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii                 Actul normativ nu se referă la acest subiect.

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al 

al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 

condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015, 

s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi pe care, dacă 

sunteţi de acord, vă rugăm sa-l adoptaţi.
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