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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind denominarea monedei
naþionale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind denominarea monedei
naþionale ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 iulie 2004.
Nr. 597.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind mãsurile pentru organizarea ºi realizarea schimbului de informaþii în domeniul standardelor
ºi reglementãrilor tehnice, precum ºi al regulilor referitoare la serviciile societãþii informaþionale
între România ºi statele membre ale Uniunii Europene, precum ºi Comisia Europeanã
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi având în vedere art. 70 din Acordul european instituind o
asociere între România, pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi statele membre ale acestora, pe de altã parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Prezenta hotãrâre stabileºte mãsurile pentru
organizarea ºi realizarea schimbului de informaþii în
domeniul standardelor ºi reglementãrilor tehnice, precum ºi
al regulilor referitoare la serviciile societãþii informaþionale
între România ºi statele membre ale Uniunii Europene,
precum ºi Comisia Europeanã, denumitã în continuare
Comisia.
Art. 2. Ñ Schimbul de informaþii prevãzut la art. 1 se
realizeazã pentru:
a) temele de standarde din programele naþionale de
standardizare întocmite de cãtre organismele de
standardizare naþionale ale statelor membre ale Uniunii
Europene, prevãzute în anexa nr. 1, ºi de cãtre Asociaþia
de Standardizare din România (ASRO), în vederea
elaborãrii unui standard nou sau a modificãrii unui
standard, cu excepþia situaþiei în care standardul reprezintã
o transpunere identicã sau echivalentã a unui standard
internaþional ori european;
b) proiectele de reglementãri tehnice, cu excepþia
situaþiei în care acestea transpun integral textul unui
standard internaþional sau european.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri nu se aplicã:
a) serviciilor de difuzare a programelor de radio;
b) serviciilor de difuzare a programelor de televiziune,
definite conform art. 1 lit. a) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

c) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce
intrã sub incidenþa legislaþiei din domeniul serviciilor de
telecomunicaþii, definite conform prevederilor legislaþiei
armonizate în vigoare;
d) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce
intrã sub incidenþa legislaþiei armonizate din domeniul
serviciilor financiare; lista nonexhaustivã a serviciilor
financiare este prevãzutã în anexa nr. 2;
e) mãsurilor considerate necesare pentru a proteja
persoanele ºi, în special, muncitorii care utilizeazã produse
în procesul muncii, cu condiþia ca aceste mãsuri sã nu
afecteze produsele respective;
f) regulilor stabilite de cãtre sau pentru pieþe
reglementate în sensul prevãzut de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile
de investiþii financiare ºi pieþele reglementate, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 525/2002, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi regulilor
stabilite de cãtre sau pentru alte pieþe ori organisme care
desfãºoarã activitãþi de compensare sau de decontare
pentru acele pieþe, pentru care existã doar obligaþia
comunicãrii la Comisie a textului definitiv.
Art. 4. Ñ (1) În sensul prezentei hotãrâri, urmãtorii
termeni se definesc astfel:
1. produs Ñ orice produs fabricat industrial ºi orice
produs agricol, inclusiv produsele din peºte;
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2. serviciu Ñ serviciu al societãþii informaþionale,
respectiv serviciul furnizat în mod normal contra cost, la
distanþã, prin mijloace electronice ºi la solicitarea
individualã a destinatarului serviciului. În sensul acestei
definiþii, prin urmãtorii termeni se înþelege:
a) serviciu furnizat la distanþã Ñ serviciu furnizat fãrã ca
pãrþile sã fie simultan prezente;
b) serviciu furnizat prin mijloace electronice Ñ serviciu
transmis iniþial ºi primit la destinaþie prin intermediul
echipamentului electronic pentru procesarea, inclusiv
arhivarea digitalã ºi depozitarea datelor, ºi care este
integral transmis, transferat ºi recepþionat prin cablu, prin
unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace
electromagnetice;
c) serviciu furnizat la solicitarea individualã a destinatarului
serviciului Ñ serviciu furnizat prin transmiterea datelor ca
urmare a unei cereri individuale.
Lista serviciilor, altele decât cele definite mai sus, este
prevãzutã în anexa nr. 3;
3. specificaþie tehnicã Ñ cerinþã conþinutã într-un
document, care stabileºte caracteristicile unui produs, cum
ar fi nivel de calitate, performanþã, securitate sau
dimensiuni, inclusiv cerinþe care se aplicã produsului cu
privire la numele sub care acesta este comercializat,
terminologie, simboluri, testare ºi metode de testare,
ambalare, marcare sau etichetare ºi proceduri pentru
evaluarea conformitãþii; termenul se referã inclusiv la
metode de fabricaþie ºi procese utilizate pentru produse
agricole, pentru produse destinate consumului uman ºi
animal, pentru produse medicale definite conform legislaþiei
în vigoare, precum ºi la metode de fabricaþie ºi procese
utilizate la alte produse, atunci când acestea au efect
asupra caracteristicilor lor;
4. altã cerinþã Ñ o cerinþã, alta decât o specificaþie
tehnicã, impusã unui produs în scopul protejãrii în special
a consumatorilor sau mediului ºi care afecteazã ciclul de
viaþã al produsului dupã introducerea acestuia pe piaþã,
cum ar fi cerinþa de utilizare, reciclare, reutilizare sau
eliminare a produsului, atunci când aceste condiþii pot
influenþa semnificativ compoziþia sau natura produsului ori
comercializarea sa;
5. regula referitoare la servicii Ñ cerinþã de naturã
generalã referitoare la iniþierea ºi desfãºurarea activitãþilor
de furnizare a serviciilor definite la pct. 2, în special
prevederile referitoare la furnizorul de servicii, la servicii ºi
destinatarul serviciilor, exclusiv regulile care nu vizeazã în
mod specific serviciile definite la pct. 2.
În sensul acestei definiþii, se considerã cã o regulã
vizeazã în mod specific serviciile societãþii informaþionale
dacã, având în vedere expunerea de motive ºi partea sa
operativã, scopul ºi obiectul specifice ale tuturor sau ale
unei pãrþi a prevederilor sale sunt de a reglementa astfel
de servicii într-o manierã explicitã ºi direcþionatã. O regulã
nu se considerã cã vizeazã în mod specific serviciile
societãþii informaþionale dacã afecteazã asemenea servicii
numai într-o manierã implicitã sau în mod accidental;
6. reglementare tehnicã Ñ specificaþie tehnicã sau altã
cerinþã ori regulã referitoare la servicii, inclusiv dispoziþii
administrative relevante a cãror respectare este obligatorie
pentru comercializarea, furnizarea unui serviciu, stabilirea
unui operator pentru un serviciu sau utilizarea în România
ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o
importantã parte a acestui stat, precum ºi prevederile
legale ºi administrative care interzic fabricarea, importul,
comercializarea sau utilizarea unui produs ori prestarea sau
utilizarea unui serviciu ori înfiinþarea ca furnizor de servicii,
cu excepþia celor prevãzute la art. 8. Constituie, de
asemenea, reglementãri tehnice urmãtoarele:

a) prevederile legale ºi administrative care se referã fie
la specificaþii tehnice sau la alte cerinþe ori reguli privitoare
la servicii, fie la coduri profesionale ori de practicã, dacã
acestea se referã la specificaþii tehnice sau la alte cerinþe
ori reguli privitoare la servicii, ºi a cãror respectare conferã
prezumþia de conformitate cu obligaþiile impuse de
prevederile legale ºi administrative;
b) acordurile voluntare în care o autoritate publicã este
parte contractantã ºi care vizeazã, în interes general,
respectarea specificaþiilor tehnice sau a altor cerinþe ori
reguli referitoare la servicii, cu excepþia caietelor de sarcini
pentru achiziþii publice;
c) specificaþiile tehnice sau alte cerinþe ori reguli
referitoare la servicii care sunt legate de mãsuri fiscale sau
financiare ce afecteazã utilizarea produselor sau serviciilor
prin încurajarea respectãrii unor asemenea specificaþii
tehnice sau altor cerinþe ori reguli referitoare la servicii;
sunt excluse specificaþiile tehnice sau alte cerinþe ori reguli
referitoare la servicii în legãturã cu regimurile naþionale de
securitate socialã;
7. proiect de reglementare tehnicã Ñ textul unei
specificaþii tehnice sau al altei cerinþe ori al unei reguli
referitoare la servicii, inclusiv al unei dispoziþii
administrative, formulat în scopul adoptãrii sale ca
reglementare tehnicã, textul fiind într-un stadiu de pregãtire
în care pot fi încã fãcute modificãri substanþiale;
8. organizaþie europeanã de standardizare Ñ o
organizaþie de standardizare dintre cele prevãzute în
anexa nr. 4;
9. piaþa internã europeanã Ñ spaþiul economic al statelor
membre ale Uniunii Europene unde mãrfurile, serviciile,
capitalul ºi forþa de muncã pot circula liber.
(2) Reglementãrile tehnice se stabilesc de cãtre
autoritãþile publice centrale ºi alte autoritãþi cu funcþie de
reglementare desemnate de cãtre statele membre ale
Uniunii Europene, care sunt cuprinse în lista elaboratã de
cãtre Comisie, în cadrul Comitetului permanent prevãzut la
art. 13 alin. (1).
(3) În vederea actualizãrii de cãtre Comisie a listei
prevãzute la alin. (2), prin cuprinderea autoritãþilor române,
la data aderãrii României la Uniunea Europeanã vor fi
desemnate autoritãþile cu funcþie de reglementare, altele
decât cele ale administraþiei publice centrale.
(4) Termenii standard, proiect de standard, standard
internaþional, standard european, standard naþional, program
de standardizare ºi organism naþional de standardizare se
definesc conform prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naþionalã în
România, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 355/2002.
Art. 5. Ñ (1) Primirea, transmiterea ºi solicitarea
informaþiilor ºi documentelor ce fac obiectul schimbului de
informaþii în domeniul standardelor între România ºi statele
membre ale Uniunii Europene, precum ºi Comisie, conform
prevederilor prezentei hotãrâri, sunt în responsabilitatea
Asociaþiei de Standardizare din România (ASRO).
(2) Pentru îndeplinirea dispoziþiilor prevãzute la alin. (1),
ASRO organizeazã în cadrul sãu o structurã specificã,
denumitã Centrul pentru schimb de informaþii pentru
standarde.
(3) Primirea, transmiterea ºi solicitarea informaþiilor ºi
documentelor ce fac obiectul schimbului de informaþii în
domeniul reglementãrilor tehnice între România ºi statele
membre ale Uniunii Europene, precum ºi Comisie sunt în
responsabilitatea Ministerului Economiei ºi Comerþului.
(4) Pentru îndeplinirea dispoziþiilor prevãzute la alin. (3),
Ministerul Economiei ºi Comerþului organizeazã în
cadrul sãu, în limita numãrului de posturi aprobate,
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Compartimentul pentru schimb de informaþii pentru
reglementãri tehnice.
Art. 6. Ñ (1) Centrul pentru schimb de informaþii pentru
standarde are urmãtoarele atribuþii principale:
a) transmite Comisiei, organismelor ºi organizaþiilor de
standardizare prevãzute în anexele nr. 1 ºi 4 informaþii cu
privire la temele noi de standarde ce fac obiectul
programului naþional de standardizare, în vederea elaborãrii
unui standard nou sau a modificãrii unui standard, cu
excepþia situaþiei în care standardul reprezintã o
transpunere identicã sau echivalentã a unui standard
internaþional ori european;
b) primeºte de la organismele de standardizare
prevãzute în anexa nr. 1 informaþii cu privire la temele noi
de standarde ce fac obiectul programului naþional de
standardizare, în vederea elaborãrii unui standard nou sau
a modificãrii unui standard, cu excepþia situaþiei în care
standardul reprezintã o transpunere identicã ori echivalentã
a unui standard internaþional sau european;
c) transmite informaþiile prevãzute la lit. b) persoanelor
desemnate potrivit art. 9 alin. (1) lit. b);
d) transmite, la solicitare, Comisiei întregul program
naþional de standardizare sau numai anumite pãrþi ale
acestuia;
e) solicitã Comisiei transmiterea în întregime sau în
parte a programelor naþionale de standardizare din þãri
membre ale Uniunii Europene, în situaþia în care este
necesarã o evaluare a acestora ori o comparare cu
programul ASRO;
f) transmite Comisiei, organismelor ºi organizaþiilor de
standardizare prevãzute în anexele nr. 1 ºi 4, la solicitarea
acestora, proiectele standardelor ºi informeazã Comisia ºi
organismele de standardizare respective cu privire la
acþiunile întreprinse în urma observaþiilor primite la un
proiect de standard;
g) solicitã, dacã este cazul, organismelor de
standardizare prevãzute în anexa nr. 1 proiectele de
standarde ºi transmite acestor organisme observaþiile
formulate în legãturã cu aceste proiecte.
(2) Compartimentul pentru schimb de informaþii pentru
reglementãri tehnice are urmãtoarele atribuþii principale:
a) comunicã imediat Comisiei, cu respectarea
prevederilor prezentei hotãrâri, orice proiect de
reglementare tehnicã ºi motivele care au impus elaborarea
sa, dacã acestea nu sunt suficient de clar specificate în
proiect; excepþie face situaþia în care proiectul de
reglementare tehnicã transpune integral textul unui standard
internaþional sau european, caz în care este suficient a se
comunica informaþia referitoare la standardul în cauzã. În
situaþia în care proiectul are ca obiect limitarea
comercializãrii sau utilizãrii unei substanþe chimice, a unui
proces sau produs care poate aduce prejudicii legate de
sãnãtatea publicã, de protecþia consumatorilor sau a
mediului, transmite, de asemenea, un rezumat sau referinþe
la datele relevante referitoare la substanþa, procesul ori
produsul în cauzã, inclusiv substituenþii disponibili, atunci
când asemenea informaþii existã, ºi comunicã efectele
anticipate ale mãsurilor referitoare la sãnãtatea publicã, la
protecþia consumatorilor ºi a mediului, împreunã cu o
analizã a evaluãrii riscului, realizatã conform principiilor
generale de evaluare a riscului referitor la substanþe
chimice existente sau, dupã caz, substanþe noi, prevãzute
în legislaþia armonizatã în vigoare;
b) transmite, o datã cu comunicarea prevãzutã la lit. a),
textul prevederilor legale ºi al dispoziþiilor de reglementare
de referinþã, la care se raporteazã în principal ºi direct
proiectul, în situaþia în care pentru evaluarea implicaþiilor
proiectului de reglementare tehnicã este necesarã
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cunoaºterea acestora ºi dacã acest text nu a fost transmis
anterior;
c) retransmite proiectul de reglementare tehnicã
prevãzut la lit. a) în aceleaºi condiþii, dacã acesta a suferit
modificãri care conduc la: schimbarea semnificativã a
obiectului proiectului, scurtarea programului de
implementare prevãzut iniþial, adãugarea de specificaþii sau
cerinþe noi ori transformarea acestora în specificaþii sau
cerinþe mai restrictive;
d) primeºte observaþiile formulate de cãtre Comisie ºi
statele membre ale Uniunii Europene în legãturã cu
proiectele de reglementãri tehnice înaintate pentru analizã,
conform prevederilor lit. a)Ñc), ºi transmite observaþiile
respective persoanelor de contact desemnate de cãtre
autoritatea responsabilã pentru elaborarea ºi promovarea
proiectului de reglementare tehnicã, pentru ca elaboratorul
sã þinã cont, în mãsura posibilitãþilor, de acestea la
definitivarea reglementãrii tehnice;
e) comunicã fãrã întârziere Comisiei textul definitiv al
reglementãrii tehnice;
f) transmite Comisiei, în legãturã cu proiectele de reguli
referitoare la servicii, informaþii cu privire la acþiunile
propuse a se întreprinde ca urmare a primirii unor opinii
detaliate formulate de cãtre Comisie ºi statele membre ale
Uniunii Europene ºi, dacã este cazul, informeazã Comisia
cu privire la motivele pentru care o opinie detaliatã nu
poate fi luatã în considerare;
g) transmite organelor administraþiei publice centrale,
precum ºi autoritãþilor cu funcþie de reglementare din
domeniu opiniile detaliate formulate de cãtre Comisie ºi
statele membre ale Uniunii Europene în legãturã cu
proiectele de reglementãri tehnice elaborate de România;
h) informeazã Comisia cu privire la motivele ce
determinã situaþiile de urgenþã, prevãzute de prezenta
hotãrâre, care impun adoptarea imediatã ºi aplicarea de
urgenþã a unor reglementãri tehnice sau reguli referitoare
la servicii ºi pentru care nu se pot respecta termenele
stabilite prin prezenta hotãrâre;
i) primeºte de la statele membre ale Uniunii Europene
informaþii de tipul celor prevãzute la lit. a)Ñc);
j) solicitã organelor administraþiei publice sau, dupã caz,
autoritãþilor cu funcþie de reglementare din domeniu, prin
reprezentanþii lor desemnaþi conform prevederilor prezentei
hotãrâri, sã formuleze observaþii ºi opinii detaliate în
legãturã cu proiectele prevãzute la lit. i) ºi transmite
observaþiile ºi opiniile detaliate formulate în legãturã cu
acestea Comisiei ºi statului membru al Uniunii Europene
elaborator al proiectului.
(3) Informarea prevãzutã la alin. (1) lit. a) se realizeazã
conform regulilor pentru prezentarea unitarã a informaþiei, a
planului ºi criteriilor pentru prezentarea acesteia ºi trebuie
sã precizeze dacã tema standardului în cauzã:
a) transpune un standard internaþional fãrã a fi
echivalent cu acesta;
b) este un standard naþional nou;
c) modificã un standard naþional.
(4) Observaþiile sau punctele de vedere în legãturã cu
specificaþiile tehnice sau cu alte cerinþe ori cu regulile
referitoare la servicii, aºa cum sunt definite la art. 4
alin. (1) pct. 6 lit. c), vor avea în vedere numai aspectele
care pot obstrucþiona comerþul sau regulile referitoare la
servicii, libera circulaþie a serviciilor ori libertatea de
stabilire a prestatorilor de servicii; observaþiile nu vor avea
în vedere aspectele fiscale sau financiare ale mãsurii.
(5) În situaþia în care un proiect de reglementare
tehnicã este parte a unor mãsuri ce trebuie comunicate
Comisiei în stadiu de proiect, conform prevederilor unor
alte acte normative, comunicarea prevãzutã la alin. (2)
lit. a)Ñc) poate fi fãcutã în baza prevederilor acestora,
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cu menþionarea faptului cã aceastã comunicare constituie,
de asemenea, o informare în înþelesul prezentei hotãrâri.
Pentru aceastã categorie de proiecte de reglementãri
tehnice absenþa unui rãspuns, formulat de cãtre Comisie
ca urmare a transmiterii proiectului, nu afecteazã deciziile
care ar putea fi luate în conformitate cu alte acte
normative.
Art. 7. Ñ (1) În scopul armonizãrii punctelor de vedere
cu cele ale Comisiei ºi statelor membre ale Uniunii
Europene în legãturã cu un proiect de reglementare
tehnicã, organele administraþiei publice ºi celelalte autoritãþi
cu funcþie de reglementare trebuie:
a) sã amâne adoptarea unui proiect de reglementare
tehnicã pentru o perioadã de 3 luni de la data la care
acesta a fost primit de cãtre Comisie, ca urmare a
comunicãrii prevãzute la art. 6 alin. (2) lit. a)Ñc);
b) sã amâne adoptarea unui proiect de reglementare
tehnicã, având forma unui acord, definit conform
prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b), pentru o perioadã
de 4 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea
prevãzutã la art. 6 alin. (2) lit. a)Ñc), dacã Comisia sau
un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie
detaliatã, în termen de 3 luni de la data aceleiaºi
comunicãri, în sensul cã mãsura avutã în vedere poate
crea obstacole în calea liberei circulaþii a mãrfurilor în
cadrul pieþei interne europene;
c) sã amâne cu 6 luni de la data la care Comisia a
primit comunicarea prevãzutã la art. 6 alin. (2) lit. a)Ñc)
adoptarea oricãror proiecte de reglementãri tehnice, fãrã a
se încãlca prevederile lit. e)Ñg), cu excepþia proiectelor de
reguli referitoare la servicii, dacã în termen de 3 luni de la
data aceleiaºi comunicãri Comisia sau un stat membru al
Uniunii Europene transmite o opinie detaliatã în sensul cã
mãsura avutã în vedere poate crea obstacole în calea
liberei circulaþii a mãrfurilor în cadrul pieþei interne
europene;
d) sã amâne cu 4 luni de la data la care Comisia a
primit comunicarea prevãzutã la art. 6 alin. (2) lit. a)Ñc),
fãrã încãlcarea prevederilor lit. f) ºi g), adoptarea oricãror
proiecte de reguli referitoare la servicii, dacã în termen de
3 luni de la data aceleiaºi comunicãri Comisia sau un stat
membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliatã
în sensul cã mãsura avutã în vedere poate crea un
obstacol în calea liberei circulaþii a serviciilor sau a stabilirii
prestatorilor de servicii în cadrul pieþei interne europene.
Opiniile detaliate formulate nu pot afecta în nici un fel
mãsurile din domeniul politicii culturale, în special din
domeniul audiovizualului, adoptate în conformitate cu
legislaþia comunitarã, având în vedere diversitatea
lingvisticã, caracteristicile specifice naþionale ºi regionale,
precum ºi patrimoniul cultural. Transmiterea informaþiilor cu
privire la acþiunile propuse pentru luarea în considerare a
opiniilor detaliate sau, dupã caz, motivaþia pentru care o
opinie detaliatã nu este luatã în considerare se comunicã
conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f);
e) sã amâne adoptarea proiectelor de reglementãri
tehnice cu 12 luni de la data la care acestea au fost
primite de cãtre Comisie, ca urmare a comunicãrii
prevãzute la art. 6 alin. (2) lit. a)Ñc). Excepþie fac
proiectele de reguli referitoare la servicii, dacã în termen
de 3 luni de la acea datã Comisia comunicã intenþia de a
propune sau de a adopta o directivã, un regulament ori o
decizie referitoare la subiectul respectiv;
f) sã amâne adoptarea proiectelor de reglementãri
tehnice cu 12 luni de la data la care au fost primite de
cãtre Comisie, ca urmare a comunicãrii prevãzute la art. 6
alin. (2) lit. a)Ñc), dacã în intervalul de 3 luni calculat de
la aceastã datã Comisia face cunoscut cã respectivul
proiect de reglementare tehnicã face obiectul unei

propuneri de directivã, regulament sau decizie, pentru
elaborare ºi prezentare Consiliului;
g) sã prelungeascã perioada prevãzutã la lit. e) ºi f) la
18 luni, în situaþia în care Consiliul adoptã o poziþie
comunã, alta decât una dintre cele prevãzute la alin. (2).
(2) Prevederile alin. (1) lit. e)Ñg) nu se aplicã în
urmãtoarele situaþii:
Ñ Comisia informeazã cã nu mai intenþioneazã sã
propunã sau sã adopte un act comunitar obligatoriu;
Ñ Comisia informeazã cu privire la decizia retragerii
proiectului sau a propunerii sale;
Ñ Comisia sau Consiliul a adoptat un act comunitar
obligatoriu.
(3) Obligaþiile prevãzute la alin. (1) nu se aplicã în
cazurile în care:
a) se impune pregãtirea reglementãrilor tehnice într-un
interval de timp foarte scurt pentru adoptare ºi aplicare de
urgenþã, nefiind posibile consultãri datoritã unor situaþii
urgente, generate de circumstanþe grave ºi imprevizibile
referitoare la protecþia sãnãtãþii publice sau a securitãþii,
protecþia animalelor ori a plantelor, iar pentru regulile
referitoare la servicii ºi la ordinea publicã, în special la
protecþia minorilor;
b) trebuie sã se adopte ºi sã se aplice imediat reguli
referitoare la servicii financiare, datoritã unor situaþii de
urgenþã, generate de circumstanþe grave referitoare la
protecþia securitãþii ºi integritãþii sistemului financiar, în
special la protecþia depunãtorilor, investitorilor ºi a
persoanelor asigurate.
(4) În situaþiile prevãzute la alin. (3) Comisia este
informatã cu privire la motivele care au determinat mãsurile
luate, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. h).
Art. 8. Ñ (1) Dispoziþiile art. 6 alin. (2), (4) ºi (5), art. 7
ºi ale art. 13 alin. (2) nu se aplicã prevederilor legale ºi
administrative sau acordurilor voluntare în baza cãrora
România ºi, dupã caz, statele membre ale Uniunii
Europene:
a) se supun prevederilor actelor comunitare obligatorii
care au ca rezultat adoptarea de specificaþii tehnice sau de
reguli referitoare la servicii în Comunitatea Europeanã;
b) îndeplinesc obligaþiile ce decurg din acorduri
internaþionale care au ca rezultat adoptarea de specificaþii
tehnice comune sau de reguli comune referitoare la servicii
în Comunitatea Europeanã;
c) fac uz de clauzele de salvgardare prevãzute de acte
comunitare obligatorii;
d) aplicã prevederile referitoare la schimbul de informaþii
din legislaþia privind securitatea generalã a produsului;
e) se limiteazã la a executa o sentinþã a Curþii de
Justiþie a Comunitãþilor Europene;
f) se limiteazã la a modifica o reglementare tehnicã,
definitã conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6, în baza
unei solicitãri formulate de cãtre Comisie în scopul
eliminãrii unui obstacol în calea comerþului sau, în cazul
regulilor referitoare la servicii, în calea liberei circulaþii a
serviciilor ori a libertãþii de stabilire a prestatorilor de
servicii.
(2) Dispoziþiile art. 7 nu se aplicã prevederilor legislative
ºi administrative care privesc interzicerea fabricaþiei, atât
timp cât ele nu obstrucþioneazã libera circulaþie a
produselor, precum ºi specificaþiilor tehnice sau altor cerinþe
ori reguli referitoare la servicii, definite la art. 4 alin. (1)
pct. 6 lit. c).
(3) Prevederile art. 7 alin. (1) lit. e)Ñg) ºi alin. (2) nu
se aplicã acordurilor definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b).
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Art. 9. Ñ (1) În scopul îndeplinirii sarcinilor ce îi revin
în calitate de organism naþional de standardizare, ASRO
are urmãtoarele obligaþii:
a) sã ia mãsuri de organizare a activitãþii structurilor
sale cu responsabilitãþi în domeniul standardizãrii, pentru a
asigura operativ primirea, transmiterea, solicitarea ºi
prelucrarea informaþiilor ºi documentelor prevãzute la art. 6
alin. (1) de la ºi cãtre Centrul pentru schimb de informaþii
pentru standarde;
b) sã desemneze ºi sã comunice Centrului pentru
schimb de informaþii pentru standarde persoanele
responsabile pentru fiecare dintre activitãþile ce decurg din
prevederile art. 6 alin. (1);
c) sã publice proiectele de standarde astfel încât pãrþile
interesate, stabilite conform prevederilor prezentei hotãrâri,
sã poatã formula observaþii în legãturã cu acestea;
d) sã îºi dea acordul ca organismele de standardizare
prevãzute în anexa nr. 1 sã participe la activitãþile din
programul sãu de standardizare;
e) sã îºi dea acordul ca o temã din programul sãu de
standardizare sã se discute la nivel european, conform
regulilor stabilite de organizaþiile europene de standardizare,
ºi sã nu ia nici o mãsurã care ar putea sã prejudicieze o
decizie în acest sens.
(2) Este interzis ca în perioada în care se elaboreazã
un standard european ca urmare a solicitãrii Comisiei sau
dupã aprobarea acestuia sã fie luate mãsuri care pot
prejudicia armonizarea avutã în vedere la nivel european
ºi, în special, sã se publice un standard nou sau revizuit
care nu este complet armonizat cu standardul european
aprobat în domeniul avut în vedere.
(3) Fac excepþie de la prevederile alin. (2) activitãþile
desfãºurate de cãtre ASRO la solicitarea unei autoritãþi
publice, pentru elaborarea unei specificaþii tehnice sau a
unui standard pentru produse specifice, dacã aceste
activitãþi se realizeazã în scopul adoptãrii unei reglementãri
tehnice referitoare la aceste produse. Informaþiile cu privire
la solicitãrile primite, proiectele de reglementãri tehnice ºi
motivele care le-au generat se transmit Comisiei, conform
prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a)Ñc).
Art. 10. Ñ Organele administraþiei publice centrale,
precum ºi celelalte autoritãþi cu funcþie de reglementare au
urmãtoarele obligaþii:
a) sã se organizeze pentru a asigura operativ primirea,
transmiterea, solicitarea ºi prelucrarea informaþiilor ºi
documentelor prevãzute la art. 6 alin. (2) de la ºi cãtre
Compartimentul pentru schimb de informaþii pentru
reglementãri tehnice;
b) sã desemneze ºi sã comunice Compartimentului
pentru schimb de informaþii pentru reglementãri tehnice
persoanele de contact responsabile pentru fiecare dintre
activitãþile ce decurg din prevederile art. 6 alin. (2);
c) sã ia în considerare, în cadrul procesului de
definitivare a proiectelor de reglementãri tehnice,
observaþiile primite de la Comisie ºi de la celelalte state
membre ale Uniunii Europene;
d) sã ia mãsurile corespunzãtoare pentru planificarea
elaborãrii ºi adoptãrii reglementãrilor tehnice conform
prevederilor art. 7.

Art. 11. Ñ Reglementãrile tehnice adoptate trebuie sã
menþioneze în preambul o referire la prezenta hotãrâre.
Art. 12. Ñ Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei, în calitate de organ de specialitate al
administraþiei publice centrale, este, în sensul prezentei
hotãrâri, autoritatea responsabilã pentru elaborarea ºi
promovarea reglementãrilor tehnice în domeniul serviciilor
societãþii informaþionale.
Art. 13. Ñ (1) Reprezentarea României la lucrãrile
Comitetului permanent de pe lângã Comisie, înfiinþat în
scopul aplicãrii procedurii de furnizare a informaþiilor în
domeniul standardelor ºi reglementãrilor tehnice, precum ºi
al regulilor referitoare la serviciile societãþii informaþionale,
este asiguratã de cãtre reprezentanþii ASRO, ai Ministerului
Economiei ºi Comerþului ºi ai Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei.
(2) Reprezentanþii Ministerului Economiei ºi Comerþului,
ai Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei ºi
ai ASRO la lucrãrile Comitetului permanent de pe lângã
Comisie, precum ºi celelalte persoane fizice ºi/sau juridice
care pot fi consultate în vederea obþinerii unei opinii
specializate în legãturã cu informaþiile transmise în
aplicarea prezentei hotãrâri au obligaþia asigurãrii
confidenþialitãþii în legãturã cu procedurile Comitetului
permanent ºi cu informaþiile în cauzã. Informaþiile care
privesc reglementãrile tehnice sunt publice, cu excepþia
cazului în care statul membru al Uniunii Europene care a
furnizat informaþiile solicitã motivat ºi explicit pãstrarea
confidenþialitãþii acestora.
Art. 14. Ñ Metodologia referitoare la circuitul
informaþiilor la nivel naþional între Compartimentul pentru
schimb de informaþii pentru reglementãri tehnice ºi
autoritãþile administraþiei publice centrale ºi alte autoritãþi cu
funcþie de reglementare se aprobã prin ordin al ministrului
economiei ºi comerþului, al ministrului comunicaþiilor ºi
tehnologiei informaþiei ºi al ministrului integrãrii europene.
Art. 15. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 16. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data
aderãrii României la Uniunea Europeanã, cu excepþia
prevederilor art. 5 alin. (2) ºi (4) care intrã în vigoare la
data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 17. Ñ Pe data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a prezentei hotãrâri se abrogã
Hotãrârea Guvernului nr. 1.587/2002 privind mãsurile pentru
organizarea ºi realizarea schimbului de informaþii în
domeniul standardelor ºi reglementãrilor tehnice, precum ºi
al regulilor referitoare la serviciile societãþii informaþionale
între România ºi statele membre ale Uniunii Europene,
precum ºi Comisia Europeanã, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003.
Art. 18. Ñ Prezenta hotãrâre transpune în legislaþia
naþionalã Directiva 98/34/CE a Parlamentului European ºi a
Consiliului, publicatã în Jurnalul Oficial nr. L204 din 21 iulie
1998, privind procedura pentru schimb de informaþii în
domeniul standardelor ºi reglementãrilor tehnice, amendatã
prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European ºi a
Consiliului, publicatã în Jurnalul Oficial nr. L204 din 5 august 1998.
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ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Bucureºti, 25 iunie 2004.
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ANEXA Nr. 1*)
LISTA

organismelor de standardizare ale statelor membre ale Uniunii Europene

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 2
LISTA

serviciilor financiare
1.
2.
3.
4.
5.

Servicii de investiþii
Operaþiuni de asigurare ºi reasigurare
Servicii bancare
Operaþiuni referitoare la fondurile de pensii
Servicii referitoare la tranzacþii la termen sau cu opþiuni.
ANEXA Nr. 3
LISTA

serviciilor care nu sunt cuprinse în definiþia prevãzutã la art. 4 alin. (1) pct. 2 din hotãrâre
1. Servicii care nu sunt furnizate ”la distanþãÒ
Serviciile furnizate în prezenþa fizicã a prestatorului ºi a
beneficiarului, chiar dacã acest lucru presupune utilizarea
echipamentului electronic:
a) examinarea medicalã sau tratamentul efectuat cu
utilizarea echipamentului electronic, la cabinetul medicului,
în cazul în care pacientul este prezent fizic;
b) consultarea unui catalog electronic într-un magazin,
clientul fiind la faþa locului;
c) rezervarea biletelor de avion la o agenþie, prin
intermediul reþelei de computere, în prezenþa fizicã a
clientului;
d) punerea la dispoziþie de jocuri electronice într-un club
specializat, în cazul în care clientul este prezent fizic.
2. Servicii care nu sunt furnizate prin ”mijloace
electroniceÒ
2.1. Servicii cu conþinut material, chiar dacã sunt
furnizate prin intermediul dispozitivelor electronice, cum
sunt:
a) furnizarea prin maºini automate de numerar,
bancnote sau de bilete, bilete de transport;

b) accesul la reþelele de ºosele ºi parcãri auto etc.,
chiar dacã la intrare/ieºire existã dispozitive electronice care
controleazã accesul ºi/sau asigurã corectitudinea plãþilor;
2.2. Servicii off-line: distribuire de CD-rom sau de
soft-uri pe dischete.
2.3. Servicii care nu sunt furnizate prin sisteme
electronice de stocare ºi prelucrare a datelor;
a) servicii de telefonie vocalã;
b) servicii de telefax/telex;
c) servicii prestate via telefonie vocalã sau telefax;
d) consultarea unui medic prin telefon/telefax;
e) consultarea unui avocat prin telefon/telefax;
f) comercializare directã prin telefon/telefax.
3. Servicii care nu sunt furnizate ”la solicitarea
individualã a destinatarului serviciuluiÒ.
Servicii furnizate prin transmiterea de date fãrã solicitare
individualã, în scopul recepþiei simultane de cãtre un numãr
nelimitat de destinatari individuali, transmisie punct
multipunct:
a) servicii de difuzare a programelor de televiziune,
inclusiv servicii de difuzare a programelor de televiziune
localã, la cerere, conform legislaþiei în vigoare;
b) servicii de difuzare a programelor de radio;
c) teletext (televizat).
ANEXA Nr. 4

LISTA

organizaþiilor europene de standardizare
Nr.

Denumirea organizaþiei

crt.

1.
2.
3.

CEN
CENELEC
ETSI

Comitetul European de Standardizare
Comitetul European de Standardizare în Electrotehnicã
Institutul European de Standardizare în Telecomunicaþii

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unor imobile situate în judeþul Vaslui din domeniul public al statului
ºi din administrarea Administraþiei Naþionale ”Apele RomâneÒ în domeniul public al municipiilor
Vaslui ºi Bârlad ºi în administrarea consiliilor locale ale acestora
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, precum ºi al art. 9 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unui imobil situat în
municipiul Vaslui, judeþul Vaslui, având datele de
identificare prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al

statului ºi din administrarea Administraþiei Naþionale
”Apele RomâneÒ în domeniul public al municipiului
Vaslui ºi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Vaslui.

