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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 

1007/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 septembrie 2011 

privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea corespunzătoare şi marcarea 

compoziţiei fibroase a produselor textile şi de abrogare a Directivei 73/44/CEE a 

Consiliului şi a Directivelor 96/73/CE şi 2008/121/CE ale Parlamentului 

European şi ale Consiliului 

 

 

 

În scopul asigurării aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1007/2011 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile 

fibrelor textile şi etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a 

produselor textile şi de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului şi a Directivelor 

96/73/CE şi 2008/121/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării 

directe a Regulamentului (UE) nr.1007/2011 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea 

corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile şi de abrogare a 

Directivei 73/44/CEE a Consiliului şi a Directivelor 96/73/CE şi 2008/121/CE ale 

Parlamentului European şi ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 272 din 18 octombrie 2011, denumit în continuare Regulament. 

 

Art. 2. Se desemnează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri ca autoritate naţională competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor 

Regulamentului. 

 

Art. 3. Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

ca autoritate competentă de supraveghere a pieţei produselor textile destinate 

consumatorilor, persoane fizice, aşa cum sunt aceştia definiţi în Ordonanţa 

Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Art. 4. Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 4, art. 5, art. 7 

alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 11 alin. (1), art. 12, art. 13, art. 14 alin. (1) şi (3), 

art. 15 alin. (1), (3) şi (4), art. 16 şi art. 17 alin. (5) din Regulament şi se sancţionează 

conform art. 50, alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 

21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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Art. 5. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 

se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor.  

 

Art. 6. Contravenţiilor prevăzute la art. 4 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. 

 

Art. 7. Produsele textile conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

527/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor 

textile, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt introduse pe piaţă înainte 

de data de 8 mai 2012 pot continua să fie puse la dispoziţie pe piaţă până la data de 9 

noiembrie 2014. 

 

Art. 8. (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Guvernului nr. 296/2008 privind analiza cantitativă a amestecurilor ternare de fibre 

textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 1 aprilie 2008, 

Hotărârea Guvernului nr. 295/2008 privind analiza cantitativă a amestecurilor binare 

de fibre textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 1 

aprilie 2008, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1052/2010 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 295/2008 privind analiza 

cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 724 din 29 octombrie 2010, şi Hotărârea Guvernului nr. 

527/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor 

textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 26 iunie 2007, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 8 mai 2012. 
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