
  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

1.   Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la 
nivel naţional  a prevederilor Regulamentului Parlamentului 
European şi al Consiliului (CE) nr. 66/2010 din 25 noiembrie 2009 
privind eticheta UE ecologică 

 
 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ  

1.  Descrierea situaţiei 
actuale 
 

      Având în vedere  necesitatea preluǎrii prevederilor 
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 
66/2010 din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, care 
abrogǎ Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 
1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de 
acordare a etichetei ecologice, s-a concluzionat că este necesară 
modificarea corespunzătoare a legislaţiei naţionale specifice în 
vigoare.  
       Regulamentele UE au aplicabilitate directă la nivelul Statelor 
Membre nefiind necesare acte normative de transpunere a acestora în 
legislaţia naţională. Obligaţia Statelor Membre este să stabilească 
cadrul instituţional corespunzǎtor şi să ia măsuri pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Regulamentelor UE.  

2. Schimbări 
preconizate 

      Prezentul proiect de act normativ abrogǎ Hotărârea Guvernului 
nr. 236/2007 pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării 
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 
1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de 
acordare a etichetei ecologice comunitare 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1.  Impactul 
macroeconomic 

În situaţia în care operatorii economici aplică eticheta 
ecologică pe produsele lor aceasta va conduce la: 

a. reducerea cheltuielilor cu utilităţile (apă canal, energie 
electrică, combustibil, gunoi, etc); 

b. selectarea furnizorilor pe criterii de mediu (furnizarea 
de produse în ambalaje returnabile sau reciclabile, 
utilizarea de produse cu risc minim de poluare şi 
consum redus); 



  

c. utilizarea energiei provenită din surse regenerabile; 

d. creşterea duratei de viaţă a produselor. 

Monitorizarea şi controlul aspectelor de mediu prin aplicarea 
procedurilor din sistemul de management de mediu, în special 
componentele preventive şi de instruire duc la eliminarea pierderilor 
ori poluărilor datorate neglijenţei umane sau accidentale. 

 Aplicarea etichetei UE ecologice conduce la achiziţionarea cu 
prioritate a produselor  ecologice (calculatoare, lămpi electrice, 
hârtie copiativă, etc.) 
 

 
1.1 Impactul asupra 

mediului 
concurential si 
domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul.  
 

 
2. Impactul  asupra 

mediului de afaceri 
    Etichetarea ecologicǎ permite implementarea unui sistem care 
conduce în paralel la îmbunătăţirea performanţelor de afaceri a 
acestora, prin reducerea costurilor ca efect al îmbunătăţirii 
performanţelor de mediu, eficientizarea proceselor existente, 
introducerea unor procese noi, eficiente. In acest sens, etichetarea 
ecologicǎ a produselor conferă  avantaje competiţionale pe piaţă. 

3. Impactul social 
 

Criteriile privind eticheta UE ecologică includ cerinţe menite să 
garanteze faptul că produsele care poartă eticheta UE ecologică 
funcţionează în mod corespunzător, în conformitate cu utilizarea 
căreia i-au fost destinate. 
În scopul promovării conceptului de etichetă ecologică UE este 
necesară intensificarea activităţii de conştientizare a publicului. 

În conformitate cu art. 12 din Regulamentul Parlamentului 
European şi al Consiliului (CE) nr. 66/2010 din 25 noiembrie 2009 
privind eticheta ecologică UE statele membre sunt obligate să 
promoveze eticheta UE ecologicǎ prin acţiuni de sensibilizare şi 
campanii de informare şi de educare a publicului destinate 
consumatorilor, producătorilor, fabricanţilor, angrosiştilor, 
furnizorilor de servicii, autorităţilor care efectuează achiziţii publice, 
comercianţilor, comercianţilor cu amănuntul şi publicului larg. 

În ceea ce priveşte informarea publicului, Ministerul Mediului şi 
Pădurilor a participat şi a susţinut prezentări pe tema etichetării 
ecologice în cadrul unor evenimente şi seminarii. 
    În contextul dezvoltării durabile se pot derula campanii de 
conştientizare şi informare a publicului, a operatorilor şi a părţilor 
interesate asupra avantajelor implementării etichetǎrii ecologice.  

4. Impactul asupra 
mediului 

Criteriile privind eticheta UE ecologică se bazează pe 
performanţele de mediu ale produselor, luând în considerare cele 
mai recente obiective strategice ale Comunităţii în domeniul 
mediului. 



  

Criteriile sunt stabilite pe baze ştiinţifice şi luând în considerare 
întregul ciclu de viaţă al produselor. La stabilirea acestor criterii, se 
iau în considerare: 

(a)  efectele cele mai semnificative asupra mediului, în 
special impactul asupra schimbărilor climatice, 
impactul asupra naturii şi a biodiversităţii, a 
consumului de energie şi de resurse, a generării de 
deşeuri, a emisiilor în toate tipurile de mediu, a 
poluării prin efecte fizice, precum şi asupra utilizării 
şi eliberării de substanţe periculoase; 

(b) înlocuirea substanţelor periculoase cu substanţe mai 
sigure, ca atare sau utilizându-se materiale sau 
proiecte alternative, oricând este fezabil din punct de 
vedere tehnic;  

(c) posibilităţile de reducere a impactului asupra 
mediului oferite de durabilitatea şi de caracterul 
reutilizabil al produselor; 

(d) echilibrul ecologic net între avantajele şi riscurile 
legate de mediu, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele 
legate de sănătate şi siguranţă, în diferitele faze ale 
ciclului de viaţă al produselor respective. 

Criteriile de acordare a etichetei ecologice au ca scop: 
- reducerea poluării apei; 
- reducerea consumului de energie; 
- reducerea cantităţii de deşeuri; 
- reducerea efectelor cu impact negativ datorate folosirii 

substanţelor chimice periculoase;  
- reducerea efectelor cu impact negativ datorate folosirii 

energiei (încălzire globală, epuizarea resurselor de energie 
neregenerabilă, acidifierea), etc. 

 
5. Alte informaţii Nu este cazul 
 
 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 

şi pentru termen lung (pe 5 ani) 
1.   Prin această hotărâre de Guvern operatorii economici nu sunt 

obligaţi să-şi aplice eticheta ecologică. 
Deoarece eticheta ecologicǎ pe grupuri de produse şi servicii este 
voluntară, prezentul proiectul de act normativ are implicaţii 
financiare minore asupra bugetului general consolidat, întrucât 
sumele încasate din tarifele percepute sunt nesemnificative (300 
euro/an), aceasta depinzând de numărul solicitărilor pentru acordarea 
etichetei ecologice. 
 
 

 



  

Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani Media 
pe 5 ani 

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    
            asigurări                        

      

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:                 
a) buget de stat, din acesta:            

(i) cheltuieli de (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, 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 
modificărilorveniturilor 

      



  

şi/ sau cheltuielilor      
bugetare                               
7.  Alte informaţii                        Nu au fost identificate. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri a Guvernului  se  
abrogă următoarele acte normative:  

- Ordinul ministrului mediului nr. 1358/2009 privind aprobarea 
aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale pentru 
Acordarea Etichetei Ecologice – ordin intern;  

- Ordinul ministrului mediului şi dezvoltǎrii durabile nr. 
1273/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Acordarea Etichetei 
Ecologice – ordin intern. 

În vederea implementării noilor dispoziţii proiectul de act normativ 
prevede elaborarea următoarele acte normative: 

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor privind aprobarea 
componenţei nominale a Comisiei pentru eticheta UE 
ecologicǎ  

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 
pentru eticheta UE ecologicǎ 

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 hotǎrâre a Guvernului stabileşte cadrul instituţional 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 
noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică  

4.  Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii 
Europene                  

           Nu este cazul. 
 

5.  Alte acte normative Nu este cazul. 



  

şi/sau       documente 
internaţionale din     
care decurg 
angajamente           

6. Alte informa ţii                  Nu este cazul 

 
 
 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ      

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

În vederea elaborării prezentului proiect de hotărâre a Guvernului a 
fost constituit un grupul de lucru cu participarea reprezentanţilor 
ministerelor şi instituţiilor implicate în punerea în aplicare a 
Regulamentului Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta 
UE ecologică, din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Autoritatea 
Naţionalǎ pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului, Gărzii Naţionale de Mediu. 
Membrii grupului de lucru au elaborat în comun proiectul de 
hotărâre a Guvernului, pe baza unei versiuni pregătite, în prealabil de 
către Ministerul Mediului şi Pădurilor. Proiectul de act normativ a 
fost prezentat reprezentanţilor organizaţiilor patronale din cadrul 
şedinţei Comisiei de Dialog Social, legal constituită. 
Precizăm că reprezentanţii organizaţiilor patronale, cât şi a celor 
neguvernamentale nu au formulat observaţii referitoare la proiect. 

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 

Consultarea organizaţiilor patronale a organizaţiilor 
neguvernamentale s-a făcut avându-se în vedere art.2, alin(2) din 
prezentul proiect de act normativ. 

3. Consultările 
organizate cu 
autorit ăţile 
administraţiei publice 
locale, în situaţia în 
care proiectul de act 
normativ are ca 
obiect activităţi ale 

Nu este cazul. 



  

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 

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

Nu este cazul. 

5. Informa ţii 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             

 
 
Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de către Consiliul 
Legislativ. 
 

6. Alte informa ţii                  Nu este cazul 

 
 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi proiectului de act normativ                                                  

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

În procesul de elaborare a prezentului proiect de hotărâre au fost 
respectate regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea 
transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. Proiectul de act 
normativ, împreună cu textul Regulamentului Parlamentului 
European şi al Consiliului (CE) nr. 66/2010 din 25 noiembrie 2009 
privind eticheta UE ecologică, au fost supuse comentariilor 
publicului prin publicarea pe pagina de internet a Ministerului 



  

Mediului şi Pădurilor (www.mmediu.ro). 
 

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 

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii                  Nu este cazul 

 
            

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1.  Măsuri de punere în 
aplicare a proiectului 
de act normativ de 
către autorit ăţile  
administraţiei publice 
centrale şi/sau locale 
– înfiin ţarea unor  noi  
organisme  sau 
extinderea 
competenţelor 
institu ţiilor existente 

    Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este 
organismul competent responsabil pentru acordarea etichetei 
ecologice pe teritoriul României, precum şi pentru operatorii 
economici de pe teritoriul celorlalte State Membre ale Uniunii 
Europene.  
    Pe lângă autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului se 
înfiinţează şi funcţionează Comisia pentru eticheta UE ecologicǎ, 
care participă alături de organismul competent în evaluarea 
solicitărilor de acordare a etichetei UE ecologice, precum şi de 
menţinere şi de reînnoire a acesteia.  

    Comisia pentru eticheta UE ecologicǎ este formată din 3 
reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Pǎdurilor, un 
reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, un reprezentant al Ministerului Dezvoltǎrii Regionale şi 
Turismului, un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, trei 
reprezentanţi ai institutelor de cercetare din domeniul protecţiei 
mediului, doi reprezentanţi ai patronatelor, doi reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului. 

       Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru 
eticheta UE ecologicǎ se elaborează de către membrii acesteia şi se 
aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pǎdurilor, în termen de 
60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
      Garda Naţionalǎ de Mediu şi Autoritatea Naţionalǎ pentru 
Protecţia Consumatorilor sunt autorităţi competente pentru 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor. 
 

2.  Alte informa ţii                   Nu este cazul 



  

           Faţă de cele prezentate, am elaborat alăturatul proiect de hotărâre a Guvernului privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional  a prevederilor  Regulamentului 
Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 66/2010 din 25 noiembrie 2009 privind eticheta 
UE ecologică, care, în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi de Consiliul 
Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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