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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

 Hotărâre a Guvernului privind  stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă 

a articolelor pirotehnice  

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale    

 

           În prezent, domeniul articolelor pirotehnice este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 

612 din 30 iunie 2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor 

pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. Hotărârea transpune în legislaţia 

naţională Directiva 2007/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 

privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice. 

            În anul 2008, în scopul susţinerii liberei circulaţii a mărfurilor şi întăririi mecanismelor 

pieţei libere, la nivel comunitar, a fost adoptat un pachet de reglementari orizontale pentru 

domeniul ce priveşte comercializarea produselor. Acest pachet include Regulamentul (CE) 

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 şi de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, aplicabil de la 1 ianuarie 2010 şi Decizia nr. 

768/2008/CE 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.  

           La nivelul Uniunii Europene, s-a desfăşurat un amplu proces de aliniere a directivelor la 

noul cadru de reglementare, respectiv Regulamentul 765/2008 şi Decizia 768/2008.  

          Acestui proces de aliniere a fost supusă şi  Directiva 2007/23/CE, în data de 12.06.2013 

fiind adoptată la nivelul Uniunii Europene Directiva 2013/29/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului, privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie 

pe piaţă a articolelor pirotehnice (reformare), directivă ce a fost publicată  în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. L 178 din data de 28.06.2013 şi care abrogă Directiva 2007/23/CE. 

           Conform prevederilor art.47 alin.(1) din Directiva 2013/29/UE, statele membre trebuie să 

adopte şi să publice până la 30 iunie 2015, actele cu putere de lege şi actele administrative 

necesare pentru transpunerea directivei în legislaţia naţională. 

            Având în vedere că directivele aliniate la noul cadru de reglementare conţin cerinţe noi 

pentru organismele de certificare produs, notificate, toate aceste organisme trebuie renotificate. 

Astfel, în sistemul NANDO, vor coexista pe o perioadă tranzitorie, organisme notificate 

conform legislaţiei anterioare şi renotificate conform noilor directive. La momentul punerii în 

aplicare a noilor directive, notificarea aferentă legislaţiei anterioare va fi retrasă automat din 

sistemul NANDO. 

            In acest sens, Comisia Europeană a subliniat necesitatea ca renotificarea să se facă cu 6 

luni înainte de termenul de aplicare a noilor directive, astfel încât celelalte state membre, 
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inclusiv Comisia,  să se poata pronunţa în timp util asupra notificării, aceasta fiind conform 

noilor directive o cerinţă suplimentară, respectiv posibilitatea celorlalte state membre de a 

formula obiecţii. 

            Intrucât renotificarea implică reevaluarea organismelor notificate de către organismul 

naţional de acreditare, iar acest proces nu poate fi iniţiat decât după publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Guvernului prin care se transpune  Directiva 

2013/29/UE, pentru a respecta termenul de renotificare dat de Comisia Europeană, este necesar 

ca  publicarea hotărârii să se facă până cel târziu  15 octombrie 2014. 

           Pe cale de consecinţă, pentru a asigura compatibilitatea legislaţiei naţionale cu acquis-ul 

comunitar în domeniul articolelor pirotehnice, a fost necesară elaborarea prezentului proiect de 

hotărâre a Guvernului care transpune în legislaţia naţională Directiva europeana 2013/29/UE. 

             

2. Schimbări preconizate    

           Alinierea directivei la noul cadru de reglementare a presupus: 

- stabilirea de obligaţii clare pentru toţi operatorii economici:producători, importatori, 

distribuitori; 

- asigurarea trasabilităţii produselor pe piaţă; 

- stabilirea unor cerinţe pentru autorităţile de notificare, inclusiv obligaţia de informare 

către Comisie; 

- stabilirea unor cerinţe pentru organismele notificate, obligaţii operaţionale şi obligaţii de 

informare în sarcina acestora; 

- completarea sistemul existent  cu o procedură în baza căreia părțile interesate să fie 

informate cu privire la măsurile preconizate în legătură cu articolele pirotehnice care 

prezintă riscuri pentru sănătatea și securitatea persoanelor sau cu privire la alte aspecte 

de protecție a interesului public;  noul sistem  permite autorităților de supraveghere a 

pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire 

la astfel de articole pirotehnice. 

 

3. Alte informaţii 

Pentru a nu se produce evenimente nedorite este necesar a se utiliza numai articole pirotehnice 

certificate, care respectă cerinţele esenţiale de securitate. 

Instrumentul juridic adecvat pentru atingerea acestui scop îl reprezintă actul normativ, întrucât 

prevede obligaţii pentru producători, importatori şi distribuitori care trebuie aplicate în mod  

unitar pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

 

11. 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  
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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, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

                                                                                                                           - mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe5ani 

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: 

buget de stat, din acesta: 

     (i)cheltuieli de personal 

  (ii)bunuri şi servicii 

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 

- - - - - - 
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bugetare 

7. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

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; 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 612 din 30 

iunie 2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a 

condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.   

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 hotărâre transpune  Directiva 2013/29/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la 

punerea la dispoziţie  pe piaţă a articolelor pirotehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE) nr. L 178 din 28 iunie 2013. 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

 

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 

Proiectul de act normativ a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru constituit din 

reprezentanţii  Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și  

Ministerului Afacerilor Interne; 

 

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 
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Ambele ministere reprezintă autorități competente pentru domeniul articolelor pirotehnice. 

 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

4. Consultările 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 Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ  

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 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii  nr.52/2003 privind 

transparenţa în administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 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 competenţelor 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, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului 

privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor 

pirotehnice, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 

 

 

 

Viceprim-ministru  

pentru securitate națională 

Ministrul Afacerilor Interne 

 

             Gabriel OPREA 
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