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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 

martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare 

a Directivei 2009/142/CE 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Domeniul aparatele consumatoare de combustibili gazoşi este reglementat la nivel 

comunitar prin Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European şi a Consiliului care 

stabileşte norme pentru introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor 

consumatoare de combustibili gazoşi. 

Prevederile Directivei 2009/142/CE au fost transpuse în legislaţia naţională prin 

Hotărârea Guvernului nr. 775 din 27 iulie 2011 privind stabilirea măsurilor pentru 

supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea 

condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora. 

 

În anul 2008, la nivel comunitar, a fost adoptat „noul cadru legislativ” (NCL) în 

domeniul liberei circulaţii a mărfurilor al cărui obiectiv este de a remedia lacunele 

orizontale din cadrul legislaţiei de armonizare a UE, observate în mai multe sectoare 

industriale. NCL este constituit din două instrumente complementare, şi anume 

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 (Regulamentul NCL) de stabilire a cerințelor de 

acreditare şi de supraveghere a pieței în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi 

de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93  şi Decizia nr. 768/2008/CE (Decizia 

NCL) privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a 

Deciziei 93/465/CEE a Consiliului. 

 

Dispoziţiile deciziei NCL şi cele ale regulamentului NCL sunt complementare şi strâns 

corelate. Decizia NCL conţine obligaţiile care le revin operatorilor economici şi 

organismelor notificate, permiţând autorităţilor de supraveghere a pieţei şi autorităţilor 

competente să îndeplinească în mod adecvat sarcinile care le sunt impuse de 

regulamentul NCL şi să asigure o aplicare eficientă şi coerentă a legislaţiei UE privind 

produsele.  

 

În acest context, în 9 martie  2016 a fost adoptat Regulamentului (UE) 2016/426 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind  aparatele consumatoare de 

combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE, care are drept scop 

alinierea prevederilor acesteia la dispoziţiile Deciziei NCL şi Regulamentului NCL. 

 

Pe cale de consecinţă, pentru a asigura aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 , a fost 

necesară elaborarea prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului.  

Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând de la data de 21 aprilie 2018, cu 

excepţia prevederilor corespondente articolelor  4, 19-35, 42 şi 43 din Regulament care 
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se aplică de la data de 21 octombrie 2016, respectiv 21 martie 2018 . 

2. Schimbări preconizate 

Prezentul act normativ stabileşte cadrul necesar aplicării directe a Regulamentului (UE) 

2016/426. 

Astfel sunt precizate: 

- autoritatea naţională competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor 

Regulamentului; 

- autoritatea  responsabilă pentru aplicarea articolului 4 din Regulament 

- procedurile referitoare la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii 

- autoritatea naţională competentă pentru supravegherea pieţei, pentru categoriile de 

produse care fac obiectul prevederilor Regulamentului; 

- contravenţiile şi sancţiunile aplicate în situaţia nerespectării prevederilor 

Regulamentului. 

 

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 macro-economic 

Proiectul de act normativ  va permite aplicarea directă a regulamentului îmbunătăţind 

funcţionarea pieţei aparatele consumatoare de combustibili gazoşi  prin impunerea 

unor norme clare şi detaliate care trebuie îndeplinite de operatorii economici, 

importatori şi distribuitori cât şi de autoritatea de supraveghere a pieţei. Aplicarea  

prevederilor prezentei hotărâri va crea premisele pentru menţinerea liberei circulaţii a 

aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi pe teritoriul UE. În vederea protejării 

intereselor producătorilor de aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, se 

acordă o perioadă de graţie de doi ani, respectiv pâna la data de 21 aprilie 2018 în 

care mai pot fi introduse pe piaţă aparate şi accesorii reglementate de Hotărârea 

Guvernului nr. 775 din 27 iulie 2011. 

1
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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 introduce noi obligaţii pentru toţi operatorii din lanţul de 

furnizare a produselor, asigurându-se astfel o mai bună trasabilitate a aparatelor şi 

accesoriilor 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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2
.Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 
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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 are impact asupra bugetului general consolidat.  

                                                                                                                                                                  

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 
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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 

 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: 

Hotărârea Guvernului nr. 775 din 27 iulie 2011 privind stabilirea măsurilor pentru 

supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea 

condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora; 

c) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:  

Ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri privind 

aprobarea listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate 

referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. 

1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice. 

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 stabileşte  măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 

2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind 

aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE . 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare   

Proiectul de act normativ se refera la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene       

Nu sunt decizii ale Curţii Europene de Justiţie care să aibă ca subiect implementarea 

Regulamentului (UE) 2016/426. 
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5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau 

recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 

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 

La elaborarea proiectului de act normativ au fost consultate:  Autoritatea Naţională 

pentru Supravegherea Pieţei-ISCIR şi Autoritatea Naţională de Reglementare în 

Domeniul Energiei-ANRE . 

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.  

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Pieţei-ISCIR este autoritate de specialitate 

responsabilă pentru realizarea supravegherii pieţei aparatelor consumatoare de 

combustibili gazoşi.  

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei-ANRE are ca obiect de 

activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări 

obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice şi 

termice şi a gazelor naturale. 

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 Tarii 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurentei 

e) Curtea de Conturi 

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

 Pentru punerea în aplicare a prevederilor proiectului de act normativ nu este necesară  

 înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor deja existente. 

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 privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de 

combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE, 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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Faţă de cele prezentate mai sus, s-a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea 

unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de 

abrogare a Directivei 2009/142/CE, 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 Justiţiei      Ministrul Afacerilor Externe 

 Raluca Alexandra PRUNĂ       Lazăr COMĂNESCU 

 

        

        

 Secretar de Stat                                      

  

       Sorana BACIU 

 

 

                                                       Secretar General 

                                               Cezar Manole ARMEANU 

 

 

Direcţia Juridică şi Relaţii          Direcţia Ajutor de Stat             Direcţia Politici Industriale 

     Instituţionale                   Pentru  Industrie şi Transport       si Mediu   

     Director               al Energiei                               Director 

Nicoleta  HANCIA                     Şef Serviciu    Călin ISTRĂŢOIU 

     Adriana SÎRZEA 

  


