CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de
monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de
stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor
de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere
pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de
monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de
stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de
gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial
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al României, Partea I, nr. 803 din 19 septembrie 2018, cu următoarele
modificări:
1. La articolul 3 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) de la data de 1 ianuarie 2019, benzina cu un conţinut de
biocarburant de minimum 8% în totalul volumului comercializat către
consumatorii finali într-un an calendaristic.”
2. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 9 alin. (1),
furnizorii de carburanţi comercializează către consumatorul final
motorină astfel încât în totalul volumului comercializat într-un an
calendaristic să fie inclus un conţinut de biocarburanţi de minimum
6,5%.
(3) Cu informarea prealabilă a autorităţii competente, prin
excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), de la data de 1 ianuarie 2019,
pentru asigurarea protejării în condiţii de iarnă severă a motoarelor cu
aprindere prin compresie prezente pe anumite categorii de vehicule,
utilaje, echipamente şi/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare
a combustibililor prevăzuţi la alin. (1), se poate utiliza un conţinut
minim de biocarburant astfel încât punctul maxim de distilare de 65% la
250ºC pentru motorină diesel şi motorină să fie înlocuit cu un punct
maxim de distilare de 10% (vol/vol) la 180ºC.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 21 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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