PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 16.02.2015
Nr.4c-3/123/2012

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei 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, transmis cu adresa nr.P.L.x. 166 din 29 mai 2012.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectele de lege fac parte din
categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României,
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
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Bucureşti, 16.02.2015
Nr.4c-3/123/2012
RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 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
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei 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, transmis cu adresa nr.P.L.x. 166 din 29 mai 2012, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/123 din 30 mai 2012.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.73/26.01.2012, avizează favorabil proiectul de ordonanţă, cu observaţii şi
propuneri preluate de iniţiator.
Senatul, a adoptat proiectul de lege, în forma iniţială, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III – a din
Constituţia României, republicată.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizul nr.P.L.x.166/2012/13.06.2012, avizează favorabil proiectul de
lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea
unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,
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în vederea simplificării termenilor juridici utilizaţi, în sensul includerii activităţii generale de acreditare şi evaluarea
conformităţii, inclusiv certificarea, în terminologia generală care se referă la „infrastructura calităţii”.
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 09 aprilie 2014 şi 10
februarie 2015 au hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege, cu
amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Economiei, Comerţului şi
Turismului: doamna Cătălina Groza – director general adjunct, şi a RENAR: domnul Fănel Iacobescu – preşedinte.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22 de deputaţi membri ai comisiei.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră
decizională.
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
0
1.

2.

Text OG nr.8/2012

Text adoptat de Senat

1

2
Titlul Legii
LEGE
privind aprobarea Ordonanţei
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
Articol unic. – Se aprobă 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,
adoptată în temeiul art.1 pct.I.3 din
Legea nr.284/2011 privind abilitatea
Guvernului de a emite ordonanţe.

3

Amendamente admise/Autor

Motivaţia

3

4

Nemodificat

Articol unic – Se aprobă Ordonanţa Conform normelor
tehnică
Guvernului nr.8 din 30 ianuarie 2012 de
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului legislativă.
nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii
Europene care armonizează condiţiile de
comercializare a produselor, adoptată în
temeiul art.1 pct.I.3 din Legea nr.284/2011
privind abilitatea Guvernului de a emite
ordonanţe, şi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.79 din
31 ianuarie 2012, cu următoarele

0

2

3

4
modificări şi completări:
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3.

Titlul Ordonanţei
ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.20/2010
privind stabilirea unor măsuri pentru
aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii
Europene care armonizează condiţiile
de comercializare a produselor

Nemodificat

4.

Art.I. – Ordonanţa Guvernului nr.20/2010
privind stabilirea unor măsuri pentru
aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii
Europene care armonizează condiţiile de
comercializare a produselor, publicată, în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.606 din 26 august 2010, se modifică
după cum urmează:

Nemodificat

5.

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c)
va avea următorul cuprins:
„c) infrastructura calităţii – infrastructura
ce priveşte domeniile metrologiei,
standardizării, acreditării şi evaluării
conformităţii, inclusiv certificarea;”

Nemodificat

6.

2. Articolul 12 va avea următorul
cuprins:

1. La articolul I punctul 2, articolul 12 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
4

5

0

2
„Art.12. – Ministerul Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri
coordonează domeniul infrastructurii
calităţii, precum şi activităţile de
supraveghere a pieţei, potrivit cerinţelor
aplicabile stabilite în Regulamentul (CE)
nr.765/2008. În acest scop, în cadrul
Ministerului Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri trebuie să
funcţioneze o structură corespunzătoare.”

3

4
„Art.12.
–
Ministerul
Economiei,
Comerţului şi Turismului coordonează
domeniul infrastructurii calităţii, precum şi
activităţile de supraveghere a pieţei, potrivit
cerinţelor
aplicabile
stabilite
în
Regulamentul (CE) nr.765/2008. În acest
scop, în cadrul Ministerului Economiei,
Comerţului şi Turismului funcţionează o
structură corespunzătoare.”

5
Schimbării
denumirii
instituţiei.
Corectură necesară.
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7.

Nemodificat

Art.II. – Transpunerea legislaţiei Uniunii
Europene, la care se face referire în
cuprinsul art.1 din Ordonanţa Guvernului
nr.20/2010, se face prin hotărâri ale
Guvernului elaborate de către autorităţile
cu competenţe de reglementare în
domeniile prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta ordonanţă.

8.

2. După articolul II se introduce un nou
articol, articol III, cu următorul cuprins:
„Art.III. – Hotărârile Guvernului aflate în
vigoare, adoptate în baza art.5 din Legea
nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii
produselor, republicată, cu completările
ulterioare, rămân în vigoare până la data
intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului
care transpun legislaţia Uniunii Europene
adaptată la Regulamentul (CE) nr.765/2008
al Parlamentului European şi al Consiliului
5

După
abrogarea
expresă a Legii
nr.608/2001,
hotărârile
Guvernului emise
în baza legii nu mai
sunt în măsură să
producă
efecte
juridice, conform
jurisprudenţei
Înaltei Curţi de

0

2

3

4
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de
acreditare şi de supraveghere a pieţei în
ceea ce priveşte comercializarea produselor
şi de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr.339/93 şi la Decizia nr.768/2008/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din
9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru
comercializarea produselor şi de abrogare a
Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, aferentă
domeniilor prevăzute în anexă.”
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9.

ANEXĂ
DOMENII REGLEMENTATE
1. Echipamente de joasă tensiune
2. Recipiente sub presiune
3. Jucării
4. Produse pentru construcţii
5. Compatibilitate electromagnetică
6. Maşini industriale
7. Echipamente individuale de protecţie
8. Aparate de cântărit cu funcţionare
neautomată
9. Dispozitive medicale implantabile
active
10. Arzătoare cu combustibili gazoşi
11. Cazane pentru apă caldă
12. Explozivi utilizaţi în scopuri civile
13. Dispozitive medicale
14. Medii potenţial explozive
3. La anexă, punctul 15 se modifică şi va
6

5
Casaţie şi Justiţie
(Decizia
nr.230/23.01.2008
pronunţată de către
Secţia
de
contencios
administrativ
şi
fiscal).
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2

3

4
avea următorul cuprins:
“15. Ambarcaţiuni de
motovehicule nautice”

15. Ambarcaţiuni de agrement

5
agrement
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16. Ascensoare
17. Echipamente de refrigerare
18. Echipamente sub presiune
19.
Dispozitive
medicale
pentru
diagnostic in vitro
20. Echipamente terminale de radio şi
telecomunicaţii
21. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje
22. Instalaţii de transport pe cablu pentru
persoane
23. Interoperatibilitatea sistemului de
transport feroviar de mare viteză
transeuropean
24. Echipamente maritime
25.
Echipamente
sub
presiune
transportabile
26. Emisiile de zgomot în mediu produse
de echipamente destinate utilizării în
exteriorul clădirilor
27. Interoperatibilitatea sistemului de
transport
feroviar
convenţional
transeuropean
28. Mijloace de măsurare
29. Articole pirotehnice
30. Limitarea nivelului emisiilor de
zgomot în mediu produs de echipamente
destinate utilizării în exteriorul clădirilor
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şi La nivelul UE au
fost adoptate noi
directive.

0

2

3

4

31. Motoare termice
32. Generatoare de aerosoli
33. Produse cosmetice
34. Produse biocide
35. Produse din tutun
36. Nivelul de zgomot al aparatelor
electrocasnice
37. Detergenţi
38. Îngrăşăminte chimice
39. Eficienţa energetică şi etichetarea
aparatelor şi echipamentelor
40. Articole de încălţăminte
41. Produse textile
42. Consumul de carburant şi emisiile de
CO2 ale autoturismelor noi
43. Condiţiile de introducere pe piaţă a
benzinei şi motorinei
44. Baterii şi acumulatori
45. Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice
46. Limitarea utilizării anumitor substanţe
periculoase în echipamentele electrice şi
electronice
47. Echipamente electrice şi electronice
de uz casnic şi de birou
48. Unităţi simple de conversie semnal
49. Lămpi de uz casnic nondirecţionale
50. Lămpi fluorescente fără balast
încorporat, lămpi cu descărcare de
intensitate ridicată, precum şi balasturi şi
corpuri de iluminat compatibile cu aceste
lămpi
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5

0

2

3

4
5
4. La anexă, după punctul 50 se introduce
un nou punct, punctul 51, cu următorul
cuprins:
“51. Conţinutul de sulf din combustibilii La nivelul UE au
fost adoptate noi
marini”
directive.
Comisia pentru industrii şi servicii

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu

Consilieri parlamentari,
Viorela Gondoş
Isabela Patricia Robe
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