
NOTA DE FUNDAMENTARE

1. Titlul proiectului de act normativ  

Hotarâre a Guvernului  
privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 
2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comerci   zarea produselor pentru 
constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a C  siliului

2. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea 
situatiei actuale        

În scopul asigurarii liberei circulatii a produselor pentru constructii în cadrul pietei 
interne comunitare prin stabilirea de cerinte tehnice armonizate aplicabile produselor 
pentru constructii, în prezent este în vigoarea Directiva 89/106/CEE privind apropierea 
actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale st telor membre referitoare la 
materialele de constructii, transpusa în legislatia nationala prin Hotarârea Guvernului nr. 
622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru 
constructii.

În cadrul Programului CE de îmbunatatire si simplificare a legislatiei în domeniul 
liberei circulatii a marfurilor, a fost emis si public t în aprilie 2011 Regulamentului (UE) 
nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a 
unor conditii armonizate pentru comercializarea produs lor pentru constructii si de 
abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, denumit în cele ce urmeaza Regulamentul 
(UE) nr. 305/2011.

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 a intrat în vigoare partial la 25 aprilie 2011, 
urmând sa se aplice în totalitatea sa de la 1 iulie 2013, data la care se abroga Directiva 
89/106/CEE.

La data abrogarii Directivei 89/106/CEE se va abroga si Hotarârea Guvernului nr. 
622/2004.

Începând cu 1 iulie 2013, produsele pentru constructii acoperite de specificatii 
tehnice armonizate se vor comercializa în conformitate cu prevederile Reg      tului
(UE) nr. 305/2011. Pentru ca aceste produse sa fie în masura ca de la 1 iulie 2013 sa 
respecte conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (altele decât cele 
prevazute de Directiva 89/106/CEE si, implicit de Hotarârea Guvernului nr. 622/2004), 
prevederile referitoare la aspectele legate de procedurile de evaluare si verificare a 
constantei performantei produselor pentru constructii si de evaluare tehnica europeana a 
acestora, precum si unele aspecte organizatorice au intrat în vigoare anterior datei de 1 
iulie 2013, si anume la 25 aprilie 2011.   

Regulamentul (UE) nr. 305/2011, desi se aplica direct, prevede ca statele membre 
sa stabileasca:

- entitatile responsabile precum si masuri pentru realizarea unor activitati legate în 
principal de: evaluarea, desemnarea, notificarea si monitorizarea organismelor de evaluare 
si verificare a constantei performantei si a organismelor de evaluare tehnica europeana a 
produselor pentru constructii; supravegherea pietei produselor pentru constructii; 
asigurarea organizarii si functionarii punctului de informare despre produse pentru 
constructii;

- limba/limbile de redactare a declaratiilor de performanta si informatiilor de 
siguranta ale produselor pentru constructii puse la dispozitie pe piata nationala.

2. Schimbari 
preconizate               

Urmare intrarii partiale în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011, precum si 
a prevederilor acestuia cu privire la sarcina statelor membre de a stabili, anterior abrogarii 
Directivei 89/106/CEE, aspectele mentionate mai sus , a fost elaborat prezentul act 
normativ pentru stabilirea cadrului institutional si masurile necesare aplicarii directe a 
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 
martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comerci   zarea produselor 
pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/    a Consiliului.



Hotarârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea c nditiilor de introducere pe 
piata a produselor pentru constructii, prin care a fost transpusa Directiva 89/106/CEE va fi 
reformata prin eliminarea prevederilor de transpunere a a acestei directive si reformularea 
prevederilor referitoare la punerea pe piata, punerea    dispozitie si utilizarea produselor 
pentru constructii care nu fac obiectul de domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 
305/2011. Hotarârea de Guvern reformata va capata alt numar si va intra în vigoare la 1 
iulie 2013, data la care va abroga Hotarârea de Guvern nr. 622/2004. 

3. Alte informatii Nu au fost identificate.

1. Impactul macroeconomic              Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
1.1 Impactul asupra mediului concurential si domeniul 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impactul social                     Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte informatii                     Nu au fost identificate.

                                                                                 - mii lei -
               Indicatori Anul

curent
Urmatorii

4 ani
Media
pe 5 ani

1. Modificari ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugetele locale:
i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) contributii de asigurari

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:                                                
a) buget de stat, din acesta:                                             
(i) cheltuieli de personal                                                 
(ii) bunuri si servicii                                              
b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal                                         
(ii) bunuri si servicii                           
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:               
(i) cheltuieli de personal                                                
(ii) bunuri si servicii                                                                                             

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

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

Proiectul de act normativ  nu se refera la acest 
subiect.

4. Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor  ugetare                                  Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

5. Propuneri pentru a compensa reducerea  veniturilor bugetare                                               Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare              

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

7. Alte informatii                       Nu au fost identificate.

1.Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate în vederea 
implementarii noilor dispozitii.

Prezentul proiect de Hotarâre de Guvern nu 
necesita modificarea sau abrogarea altor acte 
normative.
- Ordin privind aprobarea Procedurii privind 
desemnarea organismelor de evaluare si verificare 

3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

4. Impactul financiar asupra bugetului general consoli at, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 
si pe termen lung (pe 5 ani)

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare



a constantei performantei;
- Ordin privind aprobarea Procedurii privind 
desemnarea a organismelor de evaluare tehnica 
europeana a produselor pentru constructii.

2. Conformitatea proiectului de  act normativ cu legislatia 
comunitara în cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare.                                          

Proiectul de act normativ nu transpune prevederi 
comunitare.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Proiectul de act normativ stabileste cadrul 
institutional si unele masuri necesare pentru 
aplicarea directa a Regulamentului (UE) 
nr.305/2011 al Parlamentului European si al 
Consiliului  din 9 martie 2011 de stabilire a unor 
conditii armonizate pentru comercializarea 
produselor pentru constructii si de abrogare a 
Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

4. Hotarâri ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

5. Alte acte normative si/sau documente internationale din 
care decurg angajamente         

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

6. Alte informatii                  Nu au fost identificate.

1. Informatii privind procesul de consultare cu organi atii 
neguvernamentale, institute de cercetare si alte organ sme implicate                        

Proiectul de act normativ urmeaza a fi 
supus analizei Comisiei de Dialog 
Social.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, 
precum si a modului în care activitatea acestor organi atii este legata 
de obiectul proiectului de act normativ                         

Proiectul de act normativ nu a necesitat 
un astfel de demers.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administrat    publice locale, în 
situatia în care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, în conditiile Hotarârii Guvernului     521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale  utoritatilor 
administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative    

Proiectul de act normativ nu a 
necesitat un astfel de demers.

4. Consultarile desfasurate în cadrul consiliilor inte    isteriale, în 
conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente     

Proiectul de act normativ nu se refera 
la acest subiect.

5. Informatii privind avizarea de catre:                          
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii    
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi    

Este necesar avizul Consiliului 
Legislativ.
Proiectul de act normativ nu necesita 
aviz de la Consiliul Suprem de 
Aparare a Tarii, Consiliul Economic 
si Social, Consiliul Concurentei, 
Curtea de Conturi.

6. Alte informatii                  Nu au fost identificate.

1. Informarea societatii civile cu  privire la 
necesitatea elaborarii  proiectului de act 
normativ                                             

Au fost întreprinse demersurile legale prevazute de art. 7  din 
Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 
elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de 
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor 
documente, în vederea adoptarii/ aprobarii, aprobat prin 
Hotarârea Guvernului nr. 561/2009.

2. Informarea societatii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementarii proiectului de act normativ, 
precum si efectele asupra sanatatii si 
securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice                        

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informatii                  Nu au fost identificate.

6. Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiec ului de act normativ

7. Activitati de informare publica privind elaborarea  i implementarea proiectului de act normativ



8. Masuri de implementare

MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

Eduard HELLVIG

Avizam favorabil:

MINISTRUL ADMINISTRATIEI
SI INTERNELOR

Mircea DUSA

MINISTRUL DELEGAT PENTRU 
ADMINISTRATIE

Radu STROE

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERTULUI
SI MEDIULUI DE AFACERI

Daniel  CHITOIU

MINISTRUL AFACERILOR EUROPENE

Leonard ORBAN

MINISTRUL JUSTITIEI

Mona Maria PIVNICERU

  

1. Masurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administratiei publice centrale si/sau lo ale - înfiintarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente.                                 

Nu este cazul

2. Alte informatii                  Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotarâre a Guvernului privind 
stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate 
pentru comercializarea produselor pentru constructii s   de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, 
care, în forma prezentata, a fost avizat de ministerele interesate si de catre Consiliul Legislativ si pe care îl 
supunem spre aprobare.
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