
 

 
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 
Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ: proiect de Ordonanţă a Guvernului 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 
 
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei actuale        În calitate de stat membru al Uniunii 

Europene, România are atât obligaţia 
transpunerii în legislaţia naţională a 
legislaţiei comunitare care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor, cât 
şi responsabilitatea asigurării condiţiilor de 
implementare corectă a acesteia.  
Pentru a aborda unitar, la nivel naţional, actul 
de transpunere şi măsurile de implementare 
ale legislaţiei comunitare elaborată pe 
principiile noii abordari (directive din noua 
abordare), în anul 2001, a fost adoptată 
Legea nr.608 privind evaluarea conformităţii 
produselor. Aceasta lege a fost modificată şi 
completată ulterior, ca rezultat al evaluării şi 
dialogului cu instituţiile europene, raportat la 
exigentele comunitare de la acea dată.  
În anul 2008, în scopul susţinerii liberei 
circulaţii a mărfurilor şi întăririi 
mecanismelor pieţei libere, la nivel 
comunitar, a fost adoptat un pachet de 
reglementări orizontale pentru domeniul ce 
priveşte comercializarea produselor. Acest 
pachet include Regulamentul  nr.765/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de 
acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea 
ce priveşte comercializarea produselor si de 
abrogare a Regulamentului nr. 339/93, 
aplicabil de la 1 ianuarie 2010 şi Decizia nr. 
768/2008 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, intrată în vigoare în august 2008. 
Regulamentul nr.765/2008 este direct 
aplicabil statelor membre şi stabileşte 



 

definiţiile de referinţă pentru termenii ce se 
folosesc în legislaţia comunitară ce 
armonizează cerinţele privind 
comercializarea produselor, susţine 
acreditarea ca instrument alternativ, credibil, 
pentru evaluarea şi monitorizarea 
organismelor de evaluare a conformităţii în 
scopul luării deciziei de desemnare şi 
notificare a acestora, în aplicarea legislaţiei 
comunitare de armonizare, adoptă principiile 
generale şi regulile ce sunt aplicabile 
marcajului de conformitate CE şi extinde 
domeniul de aplicabilitate al principiilor şi 
regulilor ce trebuie respectate în activitatea 
de supraveghere a pieţei, de la domeniul 
produselor reglementate bazat pe principiile 
noii abordări la întreaga legislaţie comunitară 
ce armonizează condiţiile şi cerinţele de 
comercializare a produselor, cu excepţia 
acelor domenii cărora, în mod explicit, 
conform acestei legislaţii li se aplică alte 
reguli specifice.  

În contextul celor prezentate anterior, s-a 
impus a se analiza măsura în care legislaţia 
naţională de natură orizontală, constituită din 
Legea nr.608/2001 şi normele în aplicare, 
răspunde noilor cerinţe şi provocări şi se 
menţine compatibilă cu noul cadru de 
reglementare comunitar. Urmare procesului 
de analiza mai sus menţionat, în anul 2010 
Guvernul României a adoptat Ordonanţa 
nr.20 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. 

        

2. Schimbări preconizate                  Produsele care sunt introduse pe piaţa 
comunitară trebuie să fie conforme cu 
legislaţia comunitară aplicabilă relevantă, iar 
în cazul în care această legislaţie nu este 
direct aplicabilă, legislaţia comunitară trebuie 
transpusă în legislaţia naţională. Pentru a fi 
creat temeiul legal în baza căruia legislaţia 
comunitară specifică privind produsele, să 
poată fi transpusă în legislaţia naţională prin 
hotărâri de Guvern, este necesară 
completarea OG nr.20/2010 cu o prevedere 
în acest sens. Menţionăm faptul că până la 
intrarea în vigoare a O.G nr.20/2010, temeiul 
legal pentru transpunerea legislaţiei 
comunitare în legislaţia naţională era dat de 
art.5 din Legea nr.608/2001 privind 



 

evaluarea conformităţii produselor, lege 
abrogată prin O.G. nr.20/2010. 
         De asemenea, prezentul proiect de act 
normativ intervine, în sensul clarificării, 
asupra semnificaţiei expresiei “infrastructura 
calităţii”, de la litera c) a articolului  2 
alineatul (1).    
 
 

3. Alte informatii(**) Proiectul de ordonanţă  nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic Proiectul de ordonanţă nu se referă la acest 

subiect 
11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniul ajutoarelor de 
stat 

Proiectul de ordonanţă  nu se referă la acest 
subiect. 
 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de ordonanţă nu se referă la acest 
subiect 

3. Impactul social Proiectul de ordonanţă nu se referă la acest 
subiect 

4. Impactul asupra mediului (***) Proiectul de ordonanţă  nu se referă la acest 
subiect 

5. Alte informaţii Proiectul de ordonanţă  nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cat şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 
                                                                                                                           - mii lei - 
Indicatori Anul 

cu- 
rent 

Următorii 4 ani Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a)buget de stat, din acesta: 

 (i)impozit pe profit 
 (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribuţii de sigurări 

- - - - - - 

- 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
Plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
     (i)cheltuieli de personal 

  (ii)bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

- - - - - 
 



 

(ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:     

(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Proiectul de ordonanţă  nu se referă 
la acest subiect. 

Sectiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii.   

Proiectul de ordonanţă  nu se referă 
la acest subiect 
 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare   

Proiectul de ordonanţă  nu se referă 
la acest subiect 
 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare  

Proiectul de ordonanţă  nu se referă 
la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene   

Proiectul de ordonanţă  nu se referă 
la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de ordonanţă  nu se referă 
la acest subiect 

6. Alte informaţii Proiectul de ordonanţă nu se referă la 
acest subiect 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
1.Informaţii privind procesul  de consultare 
cu organizaţii neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de ordonanţă va face obiectul 
dezbaterilor Comisiei de dialog social în 
cadrul Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri 
organizată potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

Proiectul de ordonanţă nu se referă la 
acest subiect 

 
 

3. Consultările organizate cu autorităţile  



 

administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act 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 
4. Consultarile desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul de ordonanţă  nu se referă la 
acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi 

In cadrul  procesului de adoptare al 
proiectului de ordonanţă, se va solicita 
avizul Consiliului Legislativ 

6. Alte informaţii Proiectul de ordonanţă nu se referă la 
acest subiect 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
act normativ 
 
1. Informarea societăţii civile cu privire 
la necesitatea elaborării proiectului de 
act normativ 

Proiectul de ordonanţă se publică pe site-ul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, respectând prevederile 
legale în vigoare cu privire la transparenţa 
decizională în administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementarii proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversitatii biologice 
 

Proiectul de ordonanţă nu se referă la acest 
subiect 

3. Alte informaţii Proiectul de ordonanţă nu se referă la acest 
subiect 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 
 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competentelor instituţiilor existente 
 

Proiectul de ordonanţă nu se referă la acest 
subiect 

2. Alte informaţii  
- 

 



 

Faţă de cele de mai sus, în baza art. 108 din Constituţia României, republicată 
şi al art.1, secţiunea I, punctul 3 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanţe, s-a elaborat alăturatul proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza 
conditiile de comercializare a produselor, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l 
adoptaţi. 
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