
 
NOTA DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 
Hotărâre a Guvernului  pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul 

produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia 
mediului 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea 
situaţiei actuale  

 

Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor 
care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia 
mediului reglementează situaţia punerii pe piaţă a produselor nealimentare 
noi, folosite sau recondiţionate şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, 
sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, nereglementate prin 
acte normative specifice referitoare la condiţiile de introducere pe piaţă a 
produselor, respectiv a serviciilor. 
Actul normativ nu se aplică produselor furnizate ca antichităţi sau ca 
obiecte muzeistice. 
Actul normativ reglementează de asemenea noţiunea de “introducere pe 
piaţă” definind-o ca fiind acţiunea de a face disponibil contra cost sau 
gratuit un produs nealimentar nou, folosit sau recondiţionat ori serviciu, în 
vederea distribuirii, utilizării, respectiv prestării. 

2. Schimbări 
preconizate  
 

Prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului se urmăreşte abrogarea 
H.G. nr. 1022/2002 deoarece: 
- actul normativ în temeiul căruia a fost emisă H.G. nr. 1022/2002, respectiv 
Legea nr. 608/2011 privind evaluarea conformitatii produselor este la acest 
moment abrogat; 
- H.G. nr. 1022/2002 nu este în acord cu prevederile din legislaţia 
europenă, încălcând astfel  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 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);  
- prevederile actului normativ sunt reglementate prin alte acte normative 
europene sau naţionale, respectiv: Legea nr. 245/2004 privind securitatea 
generală a produselor; Regulamentul (CE) nr. 765/2008 precum si H.G. nr. 
306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor 
reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a acestora.  
Astfel, menţionăm exemplificativ următoarele prevederi ce se 
suprapun cu aspectele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 
1022/2002: 

- art. 1alin. (1) şi art. 2 lit. a) şi e), art. 3alin.(1) – (4) art. 10 
alin.(4) din cadrul Legii nr. 245/2004; 

- art. 1 paragrafele (2) şi (3) şi art. 19 din cadrul Regulamentului 
(CE) nr. 765/2008: 

- art. 1 paragraf (2) “Prezentul regulament oferă un cadru pentru 
supravegherea pieţei în ceea ce priveşte produsele pentru a asigura 
că respectivele produse îndeplinesc cerinţe care oferă un nivel ridicat 
de protecţie a intereselor publice precum sănătatea şi siguranţa în 
general, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia 
consumatorilor, protecţia mediului şi securitatea.” 
- art. 1 paragraf (3) “Prezentul regulament oferă un cadru pentru 
controlul produselor provenite din ţările terţe.” 
        - art. 19:“Autorităţile de supraveghere a pieţei pot să solicite 
operatorilor economici să pună la dispoziţie documentaţia şi 
informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor lor şi, dacă este necesar şi justificat, să intre în 
incintele operatorilor economici şi să preleveze mostrele necesare 
din produse. În cazul în care consideră necesar, autorităţile 



respective pot distruge sau scoate din uz produsele care prezintă un 
risc grav.” 
 
În cazul în care operatorii economici prezintă rapoarte de încercare 
sau certificate de atestare a conformităţii, emise de un organism 
acreditat de evaluare a conformităţii, autorităţile de supraveghere a 
pieţei ţin seama în mod corespunzător de astfel de rapoarte ori 
certificate.” 

- Art. 11 (1) din cadrul HG nr. 306/2011:“(1) În situaţia în care 
legislaţia Uniunii Europene ori actele normative de punere în aplicare 
a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare prevãd obligaţia 
întocmirii declaraţiei de conformitate şi/sau a documentaţiei tehnice, 
acestea trebuie să fie puse la dispoziţia autoritãţii de supraveghere a 
pieţei, la cererea acesteia, imediat ori, dupã caz, într-o perioadă 
rezonabilã, stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieţei, în 
funcţie de importanţa şi de riscul în cauză bazat pe principiul 
proporţionalitãţii şi pe asigurarea protecţiei operatorilor economici 
împotriva sarcinilor inutile.”   

3. Alte informaţii Nu este cazul 
 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectulu i de act normativ 
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  

Armonizarea la nivel european a prevederilor referitoare la condiţiile de 
comercializare a produselor 

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 Nu este cazul 
 

Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului g eneral consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

 
Proiectul de act normativ nu prezintă implicaţii financiare asupra bugetului general 

consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung pentru anul curent şi pe 
următorii 5 ani. 
 

 
Secţiunea a 5 - a - Efectele proiectului de act normati v  

asupra legisla ţiei 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. 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare. 

Nu este cazul 



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 
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. Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 6-a - Consult ările efectuate în vederea elabor ării 
 proiectului de act normativ 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

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 tratează acest 
aspect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect  al 
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 tratează acest 
aspect. 

4. Consultările desfăşurate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in   conformitate cu prevederile 
Hotărârii  Guvernului nr. 750/2005 privind  
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

5. Informaţii privind necesitatea avizării 
proiectului de act normativ de către următoarele 
instituţii: 
a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 

Este necesar avizul: 
 
- Consiliului Legislativ 
 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a - Activit ăţi de informare public ă privind elaborarea şi implementarea proiectului 
de act normativ 

 

 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ. 

 
A fost îndeplinită procedura prevăzută de 
dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. Proiectul a 
fost afişat pe site–ul Autorităţii.  
 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului    urma 
implementării proiectului de act normativ, precum 
si efectele asupra sănătăţii si securităţii cetăţenilor  
sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 



 

Secţiunea a 8-a - M ăsuri 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. 

Nu este cazul.   

2.Alte informaţii Nu este cazul 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului  

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot 
pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, pe care îl supunem spre 
aprobare. 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hot ărârii de Guvern nr. 1022/2002 privind regimul produ selor şi 
serviciilor care pot pune în pericol via ţa, sănătatea, securitatea muncii şi protec ţia 

mediului   
 

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

Articol unic -  Pe data prezentei hotărârii  se abrogă Hotărârea de Guvern nr. 
1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, 
securitatea muncii şi protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 
711 din 30 septembrie 2002.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


