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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  

 

Hotărâre a Guvernului 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 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale La nivelul Uniunii Europene, directivele care 

reglementează domeniul textilelor au fost 

modificate de mai multe ori. Totodată, aceste 

directive au un conţinut tehnic foarte detaliat 

care, datorită progresului tehnic, necesită 

adaptări periodice.  

 

În acest context, pentru a reduce sarcina 

administrativă a statelor membre şi a permite 

ca adaptările mai rapide a denumirilor fibrelor 

textile noi să fie utilizate simultan la nivelul 

Uniunii Europene, în anul 2011 a fost adoptat 

Regulamentul 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, care urmează se se aplice de 

la data de 8 mai a.c. şi care abrogă directivele 

menţionate de la aceeaşi dată. 

 

Directiva 73/44/CEE, Directiva  96/73/CE şi 

respectiv Directiva 2008/121/CE au fost 

transpuse la nivel naţional prin Hotărârea de 

Guvern nr. 296/2008 privind analiza 

cantitativă a amestecurilor ternare de fibre 
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textile, Hotărârea de Guvern nr. 295/2008 

privind analiza cantitativă a amestecurilor 

binare de fibre textile, modificată şi 

completată de Hotărârea Guvernului nr. 

1052/2010 şi respectiv Hotărârea de Guvern 

nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea 

compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor 

textile, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

A apărut astfel necesitatea elaborării 

prezentului proiect în vederea realizării 

cadrului legal pentru aplicarea 

corespunzătoare în România a 

Regulamentului nr. 1007/2011. 

 

2. Schimbări preconizate Prin prevederile prezentului proiect se 

realizează cadrul legal pentru aplicarea 

Regulamentului nr. 1007/2011. 

În acest sens, proiectul de hotărâre de guvern 

stabileşte, în principal: 

-    autoritatea naţională competentă pentru 

coordonarea domeniului – Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri; 

- autoritatea de supraveghere a pieţei 

competentă la nivel naţional - Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; 

- faptul că etichetarea produselor textile 

trebuie să fie disponibilă în limba română; 

- regimul contravenţiilor şi sancţiunilor; 

- perioada de tranziţie pentru produsele 

textile conforme cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 527/2007 şi care sunt 

introduse pe piaţă înainte de data de 8 mai 

2012. 

 

3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
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1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

1
1 
Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniul ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ 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) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                            

mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2011 2012 2013 2014 2015  

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 asigurări 

 

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 
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(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 

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 

 

7. Alte informaţii  

Secţiunea 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.     

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 

se abrogă următoarele hotărâri de guvern: 

- Hotărârea Guvernului nr. 296/2008 

privind analiza cantitativă a amestecurilor 

ternare de fibre textile; 

- Hotărârea Guvernului nr. 295/2008 

privind analiza cantitativă a amestecurilor 

binare de fibre textile, modificată şi 

completată de Hotărârea Guvernului nr. 

1052/2010; 

- Hotărârea Guvernului nr. 527/2007 

privind denumirea, marcarea compoziţiei 

fibroase şi etichetarea produselor textile, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare   

Proiectul de act normativ asigură cadrul legal 

pentru aplicarea Regulamentului nr. 

1007/2011 al Parlamentului European şi al 
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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. 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene       

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ 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 

S-a realizat consultarea cu Institutul Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi 

Pielărie Bucureşti (INCDTP) 

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 

INCDTP este institutul naţional cu 

competenţă recunoscută în domeniul 

produselor textile şi, potrivit  prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 1463/2004, 

derulează activităţi de  cercetare-dezvoltare-

inovare în cadrul Planului Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, şi participă 

în acelaşi timp şi la elaborarea strategiei 

domeniului 

3. Consultarile 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4.Consultarile desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

5. Informaţii privind avizarea către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Tarii 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurentei 

e) Curtea de Conturi 

În cadrul procesului de adoptare, acest act 

normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ 

şi Consiliul Economic şi Social.  

 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ 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 

Menţionăm că s-a respectat procedura 

prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa 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 act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3.Alte informaţii Proiectul de act normativ 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 act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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           Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, 

republicată, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului 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, pe care, dacă sunteţi de 

acord, vă rugăm să-l aprobati. 
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