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NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ:  
 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor Delegate (UE) 
ale Comisiei nr. 1059/2010, nr. 1060/2010, nr. 1061/2010,  nr. 1062/2010 şi nr. 626/2011 de 
completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 
2010 privind indicarea prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de 
energie şi de alte resurse ale produselor cu impact energetic şi pentru abrogarea Hotărârii 
Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa 
energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.1039/2003 privind 
stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de 
uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1252/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la 
etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat rufe de 
uz casnic, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1871/2005 
privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru 
introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic, cu modificările şi completările 
ulterioare 
. 
 
 
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 
 
1.Descrierea situaţiei  
actuale        

 
Creşterea eficienţei energetice este unul dintre principalele 

obiective ale politicii energetice la nivel european, eficientizarea 
consumului de energie fiind considerată o premisă importantă 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul 
Uniunii Europene. 

Promovarea produselor eficiente din punct de vedere 
energetic s-a realizat, printre altele, prin adoptarea Directivei 
2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a 
consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact 
energetic, cunoaşterea consumului de energie constituind o 
informaţie esenţială pentru achiziţionarea produselor cele mai 
eficiente energetic.  

Directiva 2010/30/UE a fost transpusă în legislaţia 
naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 217 din 20 martie 2012 
privind stabilirea cerinţelor pentru indicarea, prin etichetare şi 
informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de 
alte resurse al produselor cu impact energetic şi de modificare a 
Hotărârii Guvernului nr. 1039/2003 privind stabilirea cerinţelor 
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referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor 
frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă. 

Directiva 2010/30/UE este o directivă cadru, cerinţele 
obligatorii în materie de etichetare energetică a produselor cu 
impact energetic fiind stabilite, în practică, prin intermediul unor 
regulamente de aplicare specifice fiecărui grup de produse.  

În acest sens, au fost adoptate, până în prezent, regulamente 
comunitare de implementare a Directivei 2010/30/UE, pentru 5 
categorii de produse,  după cum urmează: 
1) Regulamentul Delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28 
septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de 
etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz 
casnic, 
2) Regulamentul Delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei din 28 
septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de 
etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic, 
3) Regulamentul Delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 
septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de 
etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz 
casnic, 
4) Regulamentul Delegat (UE) nr.1062/2010 al Comisiei din 28 
septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte 
etichetarea energetică a aparatelor TV, 
5) Regulamentul Delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 
2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică 
a aparatelor de climatizare. 
Regulamentele menţionate la poziţiile 1), 2), 3) şi 5) abrogă 
directivele 97/17/CE, 94/2/CE, 95/12/CE şi 2002/31/CE, directive 
transpuse în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 
86/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi 
eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de 
spălat vase de uz casnic, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârea Guvernului nr. 1039/2003 privind stabilirea cerinţelor 
referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor 
frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 
Guvernului nr. 1252/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare 
la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a 
maşinilor de spălat rufe de uz casnic, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 
1871/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi 
eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de 
climatizare de uz casnic, cu modificările şi completările ulterioare. 
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2. Schimbări 
preconizate               

Prezentul proiect de act normativ stabileşte cadrul 
instituţional necesar aplicării directe a Regulamentelor Delegate 
(UE) nr. 1059/2010, nr.1060/2010, nr.1061/2010, nr.1062/2010 şi 
nr. 626/2011. Astfel, sunt stabilite: 
- autoritatea naţională competentă pentru coordonarea aplicării 
dispoziţiilor Regulamentelor; 
- autoritatea naţională competentă pentru supravegherea pieţei, 
pentru categoriile de produse care fac obiectul prevederilor 
Regulamentelor; 
- modul în care se asigură resursele financiare necesare pentru 
exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei;  
-  contravenţiile şi sancţiunile aplicate în situaţia nerespectării 
prevederilor Regulamentelor. 
Totodată, proiectul de act normativ abrogă Hotărârea Guvernului 
nr. 1252/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea 
şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de 
spălat rufe de uz casnic, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârea Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea cerinţelor 
referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea 
pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.1039/2003 
privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa 
energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea 
lor pe piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
De asemenea, având în vedere faptul că Regulamentul Delegat 
(UE) nr. 626/2011 intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2013, 
proiectul de act normativ abrogă începând cu respectiva dată şi 
Hotărârea Guvernului nr. 1871/2005 privind stabilirea cerinţelor 
referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea 
pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

. 
 
Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul 
macroeconomic 

Aplicarea cerinţelor de etichetare energetică a produselor 
cu impact energetic va avea ca efect creşterea eficienţei 
energetice, ceea ce va avea un impact macroeconomic pozitiv, dat 
fiind faptul că economisirea energiei constituie cel mai eficient 
mijloc, din punct de vedere al costurilor, de a creşte siguranţa în 
alimentarea cu energie şi de a reduce dependenţa de importuri.  

11. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Prin adoptarea celor 5 Regulamente mentionate anterior, 
sunt stabilite cerinţe de etichetare energetică pentru categoriile de 
produse care intră sub incidenţa acestora (maşini de spălat vase de 
uz casnic, aparate frigorifice de uz casnic, maşini de spălat rufe de 
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uz casnic, aparate TV şi aparate de climatizare). 
Introducerea pe piaţă a acestor categorii de produse este 

permisă numai  în condiţiile respectării acestor cerinţe, aspect care 
are impact pozitiv asupra mediului de afaceri deoarece 
cunoaşterea consumului de energie reprezintă o informaţie 
esenţială pe baza căreia se pot lua decizii de achiziţionare a 
produselor cele mai eficiente energetic, ceea ce conduce la 
eficientizarea consumului de energie. 

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

4. Impactul asupra 
mediului  

Aplicarea cerinţelor de etichetare energetică contribuie, în 
mod semnificativ, la atingerea obiectivului stabilit la nivel 
comunitar de creştere a eficienţei energetice cu 20% până în 2020. 

Creşterea eficienţei energetice este considerată ca având o 
contribuţie substanţială la atingerea obiectivelor privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE.  

 
5. Alte informaţii Nu este cazul. 

 
 
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 

curent 
 

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 asigurări  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
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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 

 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
- 

+ 500 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 

+ 500 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
- 

+ 500 
 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
 
 
- 

+ 500 
 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
 
 
- 

+ 500 
 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

+ 500 
- 

 
 
 

+ 500 
- 

 
 
 

+ 500 
- 

 
 
 

+ 500 
- 

 
 
 

+ 500 
- 

 
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

Parte din creşterea cheltuielilor bugetare poate fi 
acoperită prin veniturile la bugetul de stat rezultate din 
aplicarea si plata amenzilor pentru situaţiile de nerespectare 
a prevederilor prezentului act normativ.  

 
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

 
 

 
7. Alte informaţii 

- - - - - - 

 
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;  
    
 
 

 
 
 
 
Proiectul de act normativ abrogă Hotărârea Guvernului nr. 
1252/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea 
şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor 
de spălat rufe de uz casnic, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea 
cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru 
introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 
nr.1039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la 
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b) acte normative ce 
urmează a fi elaborate în 
vederea implementării 
noilor dispoziţii. 

etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz 
casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului 
nr. 1871/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la 
etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a 
aparatelor de climatizare de uz casnic, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

. 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 stabileşte cadrul legislativ şi 
instituţional necesar aplicării directe a : 
1) Regulamentului Delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 
28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele 
de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat vase de 
uz casnic, 
2) Regulamentului Delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei din 
28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele 
de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic, 
3) Regulamentului Delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 
28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele 
de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz 
casnic, 
4) Regulamentului Delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 
28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte 
etichetarea energetică a aparatelor TV, 
5) Regulamentului Delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 
mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte 
etichetarea energetică a aparatelor de climatizare. 
. 
 

 
4. Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii 
Europene       
  

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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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 

 
Nu este cazul. 
 

 
Secţiunea a 6-a 
Consultarile 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 act normativ urmează a fi supus analizei 

Comisiei de Dialog Social. 
 

 
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 act normativ nu a necesitat un astfel de 

demers. 

 
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 a necesitat un astfel de 

demers. 
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4. Consultarile desfăşurate 
în cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu 
prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente 
 

Proiectul de act normativ 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 
 

În cadrul procesului de adoptare acest act normativ va 
primi avizul Consiliului Legislativ. 
 

 
6. Alte informaţii 

 
Nu este cazul. 
 
 

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

Menţionăm că a fost respectată procedura prevazută 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 

 
Nu este cazul. 
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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 

 
Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ sunt în responsabilitatea următoarelor autorităţi 
publice: 

- Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

- Autoritatea Naţională pentru Reglementare în 
domeniul Energiei.  
 

Acestea privesc, în principal, coordonarea aplicării 
prevederilor Regulamentelor menţionate şi supravegherea 
pieţei pentru categoriile de produse care fac obiectul 
prevederilor acestor Regulamente. 

 
 
2. Alte informaţii 

 
Nu este cazul. 
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Faţă de cele de mai sus, în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art. II 
din 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, s-a elaborat alăturatul 
proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentelor Delegate (UE) ale Comisiei nr. 1059/2010, nr. 1060/2010, nr. 1061/2010,  
nr. 1062/2010 şi nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea prin etichetare şi informaţii 
standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse ale produselor cu impact 
energetic şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea cerinţelor 
referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de 
spălat vase de uz casnic, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului 
nr.1039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a 
aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1252/2005 privind 
stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe 
piaţă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic, cu modificările şi completările ulterioare  şi a 
Hotărârii Guvernului nr. 1871/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi 
eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic, cu 
modificările şi completările ulterioare pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 
 

 
MINISTRUL ECONOMIEI,  COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 
Lucian Nicolae BODE 

 
 
 

AVIZĂM   FAVORABIL 
 
 

 
 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE  
REGLEMENTARE ÎN 

DOMENIUL ENERGIEI 
 

Iulius Dan PLAVETI 
 
 
 
 

 MINISTRUL 
 FINANŢELOR PUBLICE 

 
 

Bogdan Alexandru DRĂGOI  
 

MINISTRUL  
AFACERILOR EUROPENE 

 
Leonard ORBAN 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI  
 

 
Cătălin Marian PREDOIU 
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Faţă de cele de mai sus, în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art. II 
din 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, s-a elaborat alăturatul 
proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentelor Delegate (UE) ale Comisiei nr. 1059/2010, nr. 1060 /2010, nr. 1061/2010,  
nr. 1062/2010 şi nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea prin etichetare şi informaţii 
standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse ale produselor cu impact 
energetic şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea cerinţelor 
referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de 
spălat vase de uz casnic, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului 
nr.1039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a 
aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1252/2005 privind 
stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe 
piaţă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic, cu modificările şi completările ulterioare  şi a 
Hotărârii Guvernului nr. 1871/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi 
eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic, cu 
modificările şi completările ulterioare pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 
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