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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 
privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit 
cu funcţionare neautomată  

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei 
actuale 

În anul 2014 a fost adoptată Directiva 2014/31/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea 
legislaţiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe 
piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată. Directiva 
2014/31/UE stabileşte cerinţele pe care trebuie să le respecte aparatele 
de cântărit cu funcţionare neautomată în vederea introducerii lor pe 
piaţă şi/sau punerii în funcţiune pentru anumite domenii de utilizare.  

Respectiva directivă a fost transpusă în legislaţia naţională prin 
Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru 
punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare 
neautomată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 708 din 22 
septembrie 2015. 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 intră în vigoare la data 
de 20 aprilie 2016. 

În luna ianuarie 2016, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost 
publicată rectificarea la Directiva nr. 2014/31/UE. 

Pe cale de consecinţă, pentru a prelua în legislaţia naţională 
modificările prevăzute de rectificarea anterior menţionată a fost 
necesară elaborarea prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 privind 
stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor 
de cântărit cu funcţionare neautomată. 

2. Schimbări preconizate Rectificarea la Directiva 2014/31/UE include 4 modificări, după a 
căror analiză a rezultat că Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 trebuie 
amendată numai pentru 3 modificări, a 4-a modificare regăsindu-se 
corect în actualul act normativ. 

Modificările introduse de prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 
vizează următoarele: 
 înlocuirea, în cadrul art. 1 alin. (2) a sintagmei "realizarea 

preambalatelor" cu sintagma "preambalare"; 
 clarificarea, în cadrul art. 6 alin. (7) şi a punctului 1 din anexa nr. 

4, că tipul, lotul şi seria aparatelor sunt identificate prin număr 
sau prin alt element de identificare; 

 precizarea preluării, în cadrul menţiunii finale, a Rectificării la 
Directiva 2014/31/UE. 

3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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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21. Impactul asupra sarcinilor administrative Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

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 
 2016 2017 2018 2019 2020  

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 
(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 
bugetare 

 

7. Alte informaţii  
Secţiunea a 5-a  
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
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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. 

 
 
 
Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind 
stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie 
pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare 
neautomată. 
 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

1^1. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice. 
a) impact legislativ - prevederi de modificare 
şi completare a cadrului normativ în 
domeniul achiziţiilor publice, prevederi 
derogatorii; 
b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic - sisteme electronice 
utilizate în desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică, unităţi centralizate de 
achiziţii publice, structură organizatorică 
internă a autorităţilor contractante. 

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 

Prezentul proiect de hotărâre este conform cu 
Rectificarea la Directiva 2014/31/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind 
armonizarea legislaţiilor statelor membre 
referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a 
aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE), seria L, nr. 13 din 20 ianuarie 2016. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe 
a actelor normative comunitare 

Nu este cazul. 

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 Nu este cazul. 
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 

La elaborarea proiectului de act normativ a fost 
consultat Biroul Român de Metrologie Legală 
(BRML). 

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 

BRML îşi desfăşoară activitatea în baza 
prevederilor OG nr. 20/1992 privind activitatea de 
metrologie, cu modificările ulterioare, fiind 
organul de specialitate al administraţiei publice 
centrale, în subordinea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
pentru coordonarea şi controlul la nivel naţional a 
activităţii de metrologie legală, responsabil de 
aplicarea legislaţiei din domeniul metrologiei 
necesară pentru asigurarea credibilităţii 
măsurărilor.  
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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.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 către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

În cadrul procesului de adoptare, acest act 
normativ va fi avizat de Consiliul 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 

La elaborarea prezentului proiect de hotărâre au 
fost respectate dispoziţiile Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională 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 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, s-a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă 
a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl 
adoptaţi.  

 

 

 

Viceprim-ministru 

Ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri 

 

Costin Grigore BORC 

 

 

 

 

AVIZǍM FAVORABIL 

 

 
 

Ministrul afacerilor externe  

 

Lazăr COMĂNESCU 

 

Ministrul justiţiei 

 

Raluca Alexandra PRUNĂ 
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