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Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege privind
evaluarea conformităţii produselor.
La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele şi punctele
de vedere primite de la:
- Consiliul Legislativ;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- punctul de vedere al Ministerului Industriei şi Resurselor,
- punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

István Antal

Aurelia Vasile
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind evaluarea conformităţii produselor

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind
evaluarea conformităţii produselor, trimis cu adresa nr.293 din 21 mai 2001.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 10
mai 2001.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare evaluarea
conformităţii produselor, iniţiatorul urmărind instituirea unui cadru unitar pentru
elaborarea reglementărilor juridice şi tehnice care să asigure evaluarea
conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale de securitate pentru grupele de
produse care în piaţa comunitară se supun principiilor Noii Abordări şi Abordării
Globale.
Obligaţiile asumate de România prin Acordul European, prin
calitatea de membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, cât şi cele ce derivă
din Acordul CEFTA plasează ţara noastră pe traiectul unei depline deschideri
către exterior.
Cerinţa privind libera circulaţie a mărfurilor impune implementarea
de mecanisme specifice prin care să se asigure ca produsele, pentru care au fost
stabilite cerinţe esenţiale pentru protecţia vieţii, sănătăţii, proprietăţii şi mediului,
sunt sigure.
Evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale reprezintă
mijlocul prin care un producător dovedeşte că a avut în vedere eliminarea
oricărui risc legat de produsul realizat şi astfel produsul introdus pe piaţă şi
utilizat, conferă siguranţa şi securitatea necesară.
Pentru asigurarea unei evaluări juste a conformităţii s-a impus ca o
necesitate să fie stabilite proceduri pentru evaluarea conformităţii, producătorul
având posibilitatea, funcţie de produsul realizat şi nivelul de risc asociat acestuia,
de a alege procedura adecvată.
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Procesul de evaluare a conformităţii în domeniile reglementate, are
în vedere intervenţia fie numai a producătorului, fie a unei părţi independente de
acesta, în final marcajul de conformitate, aplicat pe produs de producător,
atestând conformitatea şi respectarea tuturor obligaţiilor ce revin fabricantului
pentru produsele introduse pe piaţă sau utilizate.
În România în cadrul procesului amplu de armonizare, atât prin
noile reglementări tehnice armonizate cu directivele europene cât şi prin
dezvoltarea unei infrastructuri pentru evaluarea conformităţii, adaptată cerinţelor
de implementare a acestora, se urmăreşte construirea unui sistem viabil,
transparent şi deci credibil, care să răspundă cerinţelor care stau la baza liberei
circulaţii a mărfurilor, în condiţii de securitate şi siguranţă pentru oameni şi
mediul înconjurător.
În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege şi a
hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege şi
trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu
amendamente admise şi respinse de comisie care se regăsesc în anexe.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

István Antal

Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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