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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 136/2002
privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naþional Anticorupþie
ºi instanþelor judecãtoreºti care îºi desfãºoarã activitatea în Palatul de Justiþie
din municipiul Bucureºti
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 136 din 17 octombrie 2002 privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea sediilor
Parchetului Naþional Anticorupþie ºi instanþelor

judecãtoreºti care îºi desfãºoarã activitatea în Palatul
de Justiþie din municipiul Bucureºti, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din
25 octombrie 2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 11 aprilie 2003.
Nr. 130.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 136/2002
privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naþional Anticorupþie
ºi instanþelor judecãtoreºti care îºi desfãºoarã activitatea în Palatul de Justiþie
din municipiul Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea sediilor
Parchetului Naþional Anticorupþie ºi instanþelor

judecãtoreºti care îºi desfãºoarã activitatea în Palatul
de Justiþie din municipiul Bucureºti ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 10 aprilie 2003.
Nr. 204.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 190/2002 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea
impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producþiei de apãrare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 190 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului

social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producþiei de apãrare, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie
2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 11 aprilie 2003.
Nr. 131.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 190/2002
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 170/2001
privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare
a sectorului producþiei de apãrare
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 190/2002
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea

impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producþiei de apãrare ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 10 aprilie 2003.
Nr. 205.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuitã,
în anul 2003, a unui ajutor în îngrãºãminte chimice producãtorilor agricoli
care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaþã totalã de pânã la 2,5 ha
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 158 din 13 noiembrie 2002 privind
acordarea gratuitã, în anul 2003, a unui ajutor în
îngrãºãminte chimice producãtorilor agricoli care au
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27
Constituþia României.

în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaþã
totalã de pânã la 2,5 ha, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 22 noiembrie 2002.
februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 11 aprilie 2003.
Nr. 133.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 158/2002
privind acordarea gratuitã, în anul 2003, a unui ajutor în îngrãºãminte chimice producãtorilor
agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaþã totalã de pânã la 2,5 ha
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 158/2002
privind acordarea gratuitã, în anul 2003, a unui ajutor în îngrãºãminte chimice producãtorilor agricoli

care au în proprietate teren arabil în extravilan, în
suprafaþã totalã de pânã la 2,5 ha ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 10 aprilie 2003.
Nr. 207.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 19 din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paºapoartelor
în România ºi a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidenþa populaþiei ºi cartea de identitate
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Articolul 19 din Ordonanþa Guvernului
nr. 65/1997 privind regimul paºapoartelor în România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din
30 august 1997, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 216/1998, cu modificãrile ulterioare, se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ Contravenþiile prevãzute la art. 18 lit. a)Ñc)
se sancþioneazã cu amendã de la 250.000 lei la
500.000 lei, cele prevãzute la lit. d), cu amendã de la
400.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) ºi f), cu
amendã de la 700.000 lei la 1.500.000 lei.Ò
Art. II. Ñ Articolul 39 din Legea nr. 105/1996 privind
evidenþa populaþiei ºi cartea de identitate, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 sep-

tembrie 1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 39. Ñ Constituie contravenþii ºi se sancþioneazã
dupã cum urmeazã:
a) nerespectarea dispoziþiilor art. 47, cu amendã de la
250.000 lei la 400.000 lei;
b) nerespectarea dispoziþiilor art. 12, art. 16 alin. (2) ºi
(3), art. 20, art. 21 ºi ale art. 31 alin. (3), cu amendã de
la 250.000 lei la 500.000 lei;
c) nerespectarea dispoziþiilor art. 13 alin. (1), art. 22,
23 ºi ale art. 32Ñ35, cu amendã de la 400.000 lei la
800.000 lei;
d) nerespectarea dispoziþiilor art. 15 alin. (1), ale art. 28,
29 ºi 45, cu amendã de la 750.000 lei la 1.500.000 lei.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 11 aprilie 2003.
Nr. 134.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 19 din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997
privind regimul paºapoartelor în România ºi a art. 39 din Legea nr. 105/1996
privind evidenþa populaþiei ºi cartea de identitate
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea
art. 19 din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paºapoartelor în România ºi a art. 39 din Legea

nr. 105/1996 privind evidenþa populaþiei ºi cartea de identitate ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 10 aprilie 2003.
Nr. 208.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 122/1996
privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Art. I. Ñ Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al
caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25
octombrie 1996, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Titlul legii va avea urmãtorul cuprins:
”L E G E
privind regimul juridic al caselor de ajutor
reciproc ale salariaþilor ºi al uniunilor acestoraÒ
2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Casele de ajutor reciproc ale salariaþilor
sunt asociaþii fãrã scop patrimonial, organizate pe baza
liberului consimþãmânt al salariaþilor, în vederea sprijinirii ºi
întrajutorãrii financiare a membrilor lor.
(2) Casele de ajutor reciproc ale salariaþilor, constituite
potrivit alin. (1), se asociazã în uniuni teritoriale afiliate la
Uniunea Naþionalã a Caselor de Ajutor Reciproc ale
Salariaþilor din România, denumitã în continuare Uniunea
Naþionalã, în scopul reprezentãrii la nivel naþional ºi
internaþional.
(3) Casele de ajutor reciproc ale salariaþilor au obligaþia
de a prezenta anual situaþiile financiare uniunilor teritoriale
judeþene, Uniunii Naþionale, precum ºi direcþiilor generale
ale finanþelor publice judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
(4) Uniunea Naþionalã primeºte, verificã ºi centralizeazã
situaþiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale
salariaþilor ºi ale uniunilor teritoriale ale acestora, în vederea depunerii la Ministerul Finanþelor Publice.Ò
3. Dupã articolul 1 se introduce articolul 1 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor
reciproc ale salariaþilor îl constituie atragerea de depuneri,
sub formã de economii, ºi acordarea de împrumuturi cu

dobândã care se reîntoarce la fondul social al membrilor,
dupã deducerea cheltuielilor statutare.
(2) Uniunea Naþionalã, precum ºi uniunile constituite la
nivel teritorial urmãresc asigurarea stabilitãþii financiare a
caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor ºi presteazã servicii adaptate specificului activitãþii acestora.
(3) Casele de ajutor reciproc ale salariaþilor acordã
împrumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte
de împrumut în formã scrisã, din care sã rezulte clar toþi
termenii ºi condiþiile de acordare prevãzute în statut.
Contractele de împrumut sunt titluri executorii.
(4) Prin dispoziþiile statutare casele de ajutor reciproc
ale salariaþilor trebuie sã se asigure cã fondurile lor, rezervele ºi lichiditãþile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul
structurii financiare ºi aplicarea regulilor de previziune ºi de
risc în acordarea împrumuturilor.Ò
4. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 2. Ñ (1) Casele de ajutor reciproc ale salariaþilor
se pot înfiinþa de cãtre salariaþi sau alte persoane care
obþin venituri de naturã salarialã, prin asociere, în unitãþile
în care aceºtia îºi desfãºoarã activitatea sau la nivel teritorial.Ò
5. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Casele de ajutor reciproc ale salariaþilor ºi
uniunile acestora se constituie, se organizeazã ºi
funcþioneazã ca persoane juridice potrivit dispoziþiilor prezentei legi, precum ºi ale Ordonanþei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.Ò
6. Dupã articolul 4 se introduce articolul 4 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 41. Ñ (1) Uniunea Naþionalã ºi uniunile teritoriale
supravegheazã activitatea caselor de ajutor reciproc ale
salariaþilor.
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(2) Uniunea Naþionalã controleazã activitatea uniunilor
teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor.
(3) Uniunea Naþionalã poate iniþia procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor sau a uniunilor teritoriale, în condiþiile legii.Ò

Art. II. Ñ Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic
al caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din
25 octombrie 1996, cu modificãrile ºi completãrile
aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 11 aprilie 2003.
Nr. 135.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 122/1996
privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al

caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 10 aprilie 2003.
Nr. 209.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea cerinþelor referitoare la etichetarea ºi eficienþa energeticã
pentru introducerea pe piaþã a aparatelor de climatizare de uz casnic
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 9 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei, republicatã,
în aplicarea prevederilor art. 69, 70 ºi 79 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 (1) Prezenta hotãrâre stabileºte cerinþele referitoare la etichetarea ºi eficienþa energeticã pentru introducerea pe piaþã a aparatelor de climatizare de uz casnic,
denumite în continuare aparate.
(2) Sunt supuse prevederilor prezentei hotãrâri aparatele
alimentate de la reþeaua electricã, aºa cum sunt definite în
standardele române care adoptã standardele europene
EN 255-1, EN 814-1 ºi standardele europene armonizate,
adoptate de Comitetul European de Standardizare (CEN),

ale cãror numere de referinþã se publicã în Jurnalul Oficial
al Comunitãþilor Europene.
(3) Prezenta hotãrâre se aplicã ºi aparatelor care fac
obiectul unui contract de furnizare la distanþã încheiat în
condiþiile legii, adicã acelora care sunt oferite la vânzare,
închiriere sau vânzare în rate printr-o comunicare scrisã,
prin corespondenþã, prin oferte scrise, prin anunþuri publicitare pe Internet sau prin alte mijloace pe suport electronic.
Oferta de vânzare a unor astfel de aparate trebuie sã
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conþinã informaþiile cuprinse în fiºa prevãzutã în anexa
nr. 2.
Art. 2. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri nu se aplicã:
a) aparatelor care pot folosi alte surse de energie;
b) aparatelor tip aer-apã ºi apã-apã;
c) unitãþilor cu puterea frigorificã mai mare de 12 kW.
Art. 3. Ñ În sensul prezentei hotãrâri, urmãtorii termeni
se definesc astfel:
a) furnizor Ñ producãtorul, reprezentantul sãu autorizat
stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilã cu
introducerea pe piaþã a aparatului;
b) distribuitor Ñ agentul economic care vinde en dŽtail,
inclusiv în rate, închiriazã sau expune aparate utilizatorilor
finali, în vederea comercializãrii;
c) fiºã Ñ un tabel standard cu informaþii tehnice privind
aparatul.
Art. 4. Ñ (1) Se admite introducerea pe piaþã numai a
aparatelor care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:
a) au aplicatã, într-un loc vizibil, în exterior, pe partea
frontalã sau de sus a aparatului, o etichetã indicând consumul de energie, clasa de eficienþã energeticã ºi alte
caracteristici, dupã caz, conform precizãrilor prevãzute în
anexa nr. 1;
b) sunt însoþite de o fiºã al cãrei conþinut este prevãzut
în anexa nr. 2.
(2) Informaþiile incluse în etichetã ºi în fiºã sunt stabilite
în conformitate cu procedurile de încercare prevãzute în
standardele române care adoptã standardele europene
armonizate menþionate la art. 1 alin. (2).
(3) Pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
Ministerul Industriei ºi Resurselor ºi Asociaþia de
Standardizare din România vor asigura adoptarea standardelor prevãzute la art. 1 alin. (2) ca standarde naþionale
de eficienþã energeticã.
(4) Clasa de eficienþã energeticã a unui aparat, specificatã în etichetã ºi în fiºã, este prevãzutã în anexa nr. 3.
(5) Termenii utilizaþi în etichetã ºi în fiºã sunt prevãzuþi
în anexa nr. 4.
Art. 5. Ñ (1) Furnizorul rãspunde pentru corectitudinea
informaþiilor înscrise în etichetã ºi în fiºã.
(2) Consimþãmântul furnizorului pentru publicarea
informaþiilor înscrise în etichetã sau în fiºã este prezumat.
(3) Obligaþia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligaþia sã transmitã gratuit distribuitorului etichetele necesare. În acest sens alegerea sistemului
de livrare a etichetelor rãmâne la latitudinea furnizorului.
Totuºi, atunci când un distribuitor solicitã transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie sã asigure livrarea promptã a
acestora.
(4) Informaþiile incluse în etichetã ºi în fiºã se redacteazã în limba românã, fãrã a se exclude posibilitatea furnizãrii informaþiei ºi în alte limbi.
(5) Se interzice aplicarea de alte etichete, mãrci, simboluri, inscripþii referitoare la consumul electric de energie,
care nu corespund cerinþelor prezentei hotãrâri, cu excepþia
etichetelor ecologice.
Art. 6. Ñ (1) Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat întocmeºte ºi deþine, timp de 5 ani de la data
fabricãrii ultimului aparat din seria respectivã de fabricaþie,

7

documentaþia care atestã conformitatea acestuia cu
cerinþele prezentei hotãrâri.
(2) Documentaþia va fi prezentatã spre examinare, la
cerere, autoritãþilor cu atribuþii de control în domeniu ºi va
conþine:
a) denumirea ºi sediul furnizorului;
b) descrierea generalã a modelului de aparat, pentru a
permite identificarea acestuia;
c) informaþii, incluzând eventual ºi desene relevante, privind principalele caracteristici tehnice ale modelului de
fabricaþie, în special cele care afecteazã în mod esenþial
consumul de energie;
d) rapoarte de încercãri ºi mãsurãtori privind consumul
electric al cuptorului, efectuate în condiþiile prevãzute la
art. 4 alin. (2);
e) instrucþiuni de utilizare.
(3) Atunci când informaþiile se referã la o combinaþie
specificã de modele, bazatã pe calcule de proiectare ºi/sau
o extrapolare de combinaþii, documentaþia trebuie sã
conþinã detalii ale acestor calcule ºi/sau extrapolãri ºi privind încercãrile efectuate pentru verificarea acurateþei calculelor efectuate, detalii ale modelului matematic pentru
calculul performanþei sistemelor split ºi mãsurãtorile
efectuate pentru verificarea modelului.
Art. 7. Ñ În cazul în care producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat nu are sediul în România, obligaþia de
a deþine documentaþia prevãzutã la art. 6 alin. (2) ºi de a
o prezenta spre examinare, la cerere, autoritãþilor cu
atribuþii de control în domeniu revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaþã a aparatului.
Art. 8. Ñ (1) Constituie contravenþii urmãtoarele fapte ºi
se sancþioneazã dupã cum urmeazã:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) ºi ale art. 5
alin. (5), cu amendã de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei,
retragerea de pe piaþã ºi/sau interzicerea introducerii pe
piaþã a aparatelor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), ale art. 6
ºi 7, cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei,
interzicerea comercializãrii pânã la o datã stabilitã de organul de control al autoritãþii competente pentru eliminarea
neconformitãþilor.
(2) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
se fac de cãtre personalul anume împuternicit din cadrul
Agenþiei Române pentru Conservarea Energiei.
(3) Prevederile referitoare la contravenþiile prevãzute la
alin. (1) ºi (2) se completeazã cu dispoziþiile Ordonanþei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
Art. 9. Ñ Agenþia Românã pentru Conservarea Energiei
va promova mãsuri pentru informarea ºi educarea consumatorului, în scopul utilizãrii eficiente a energiei.
Art. 10. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 11. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 12 luni
de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 2 aprilie 2003.
Nr. 407.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267/17.IV.2003
ANEXA Nr. 1
PRECIZÃRI PRIVIND ETICHETA

Definirea informaþiilor ce trebuie incluse în etichetã:
1. Denumirea furnizorului sau marca de fabricaþie
2. Elementele de identificare a modelului de aparat stabilit de furnizor
Pentru sistemele split ºi multisplit, identificarea elementelor interioare ºi exterioare ale combinaþiei de modele la
care corespund cifrele indicate alãturat
3. Clasa de eficienþã energeticã a modelului sau a combinaþiei de modele, determinatã în conformitate cu prevederile
anexei nr. 3
Vârful sãgeþii conþinând litera indicatoare a clasei de eficienþã energeticã realã a aparatului trebuie plasat la acelaºi
nivel cu vârful sãgeþii de eficienþã energeticã corespondente.
Înãlþimea sãgeþii conþinând litera indicatoare trebuie sã
fie mai mare decât înãlþimea sãgeþilor în dreptul cãrora
este plasatã, dar nu mai mare decât dublul înãlþimii
acestora.
4. Fãrã a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologicã, pentru aparatul la care s-a obþinut dreptul de
aplicare a ecoetichetei conform Hotãrârii Guvernului
nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice se poate aplica pe etichetã o copie de pe
marcajul ecologic.
5. Consumul anual de energie, estimat, calculat cu puterea totalã definitã de standardele prevãzute la art. 4
alin. (2) din hotãrâre, multiplicatã cu o medie de
500 ore/an în regim de rãcire la sarcina maximã, determinatã în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevãzute la art. 4 alin. (2) din hotãrâre (condiþii T1
”moderateÒ)
6. Puterea frigorificã definitã drept capacitate frigorificã,
în kW, a aparatului în regim de rãcire, la sarcina maximã,
determinatã în conformitate cu procedurile de încercare din
standardele prevãzute la art. 4 alin. (2) din hotãrâre
(condiþii T1 ”moderateÒ)
7. Eficienþa frigorificã a aparatului (EER) în regim de
rãcire, la sarcina maximã, determinatã în conformitate cu
procedurile de încercare din standardele prevãzute la art. 4
alin. (2) din hotãrâre (condiþii T1 ”moderateÒ)
8. Tipul aparatului: numai rãcire, încãlzire ºi rãcire

Sãgeata indicatoare trebuie sã fie plasatã la acelaºi
nivel cu tipul aparatului corespondent.
9. Modul de rãcire: rãcire cu aer, rãcire cu apã
Sãgeata indicatoare trebuie sã fie plasatã la acelaºi
nivel cu tipul aparatului corespondent.
10. Numai pentru aparate cu posibilitate de încãlzire
(eticheta 2), puterea caloricã definitã drept capacitate de
încãlzire, în kW, a aparatului în regim de încãlzire la sarcina maximã, determinatã în conformitate cu procedurile de
încercare din standardele prevãzute la art. 4 alin. (2) din
hotãrâre (condiþii T1 + 7¼C)
11. Numai pentru aparate cu posibilitate de încãlzire
(eticheta 2), clasa de eficienþã conform anexei nr. 3, exprimatã pe o scarã de la A (eficient) la G (puþin eficient),
determinatã în conformitate cu procedurile de încercare din
standardele prevãzute la art. 4 alin. (2) din hotãrâre
(condiþii T1 + 7¼C). În cazul în care cãldura este produsã
de o rezistenþã electricã, COP (coeficient de performanþã)
trebuie sã aibã valoarea 1.
12. Atunci când este aplicabil, nivelul de zgomot
mãsurat în timpul funcþionãrii în condiþiile standard pentru
determinarea eficienþei energetice este determinat conform
prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 672/2001 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a aparatelor electrocasnice în funcþie de nivelul zgomotului transmis prin aer.
Explicaþia inscripþionãrilor ce figureazã pe etichetã:
Culori utilizate: CMGN Ñ cian, magenta, galben, negru
De exemplu: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru
Sãgeþi:
A: X0X0
B: 70X0
C: 30X0
D: 00X0
E: 03X0
F: 07X0
G: 0XX0
Culoarea conturului: X070
Textul se tipãreºte integral în negru pe fond alb.
Culoarea de fond a sãgeþii care indicã clasa de eficienþã
energeticã este neagrã.
ANEXA Nr. 2

FIªA

Fiºa trebuie sã conþinã informaþiile prevãzute mai jos,
care pot fi prezentate:
1. sub forma unui tabel regrupând diferite aparate furnizate de acelaºi furnizor;
2. alãturi/împreunã cu instrucþiunile de utilizare.
Dacã se opteazã pentru modul de prezentare prevãzut
la pct. 1, informaþiile se prezintã în ordinea urmãtoare:
1. Denumirea furnizorului sau marca de fabricaþie
2. Elemente de identificare a modelului de aparat stabilit de furnizor
Pentru sistemele split ºi multisplit, identificarea elementelor interioare ºi exterioare ale combinaþiei de modele la
care corespund cifrele indicate alãturat
3. Clasa de eficienþã energeticã a modelului, determinatã conform prevederilor anexei nr. 3 ºi exprimatã astfel
”Clasa de eficienþã energeticã pe scara de la A (eficient) la
G (puþin eficient)Ò. Dacã aceastã informaþie este specificatã

într-un tabel, poate sã fie exprimatã în altã formã, cu
condiþia sã aparã clar clasamentul de la A (eficient) la G
(puþin eficient).
4. Dacã informaþia este specificatã într-un tabel ºi unele
dintre aparatele menþionate în tabel au primit eticheta ecologicã conform prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, aceastã informaþie poate fi inclusã în
tabel. În acest caz antetul tabelului va include menþiunea
”Etichetã ecologicã europeanãÒ, iar coloana corespunzãtoare
va conþine o copie a ecoetichetei. Aceastã prevedere nu
prejudiciazã nici o cerinþã a sistemului privind etichetarea
ecologicã.
5. Consumul anual de energie estimat, calculat pe baza
unui consum mediu de 500 ore/an ºi determinat în conformitate cu procedurile de încercare din standardele
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prevãzute la art. 4 alin. (2) din hotãrâre (condiþii T1
”moderateÒ). Consumul este definit conform anexei nr. 1,
pct. 5.
6. Puterea frigorificã definitã drept capacitate frigorificã,
în kW, a aparatului în regim de rãcire, la sarcina maximã,
determinatã în conformitate cu procedurile de încercare din
standardele prevãzute la art. 4 alin. (2) din hotãrâre
(condiþii T1 ”moderateÒ), definitã conform anexei nr. 1.
7. Eficienþa frigorificã a aparatului (EER) în regim de
rãcire, la sarcina maximã, determinatã în conformitate cu
procedurile de încercare din standardele prevãzute la art. 4
alin. (2) din hotãrâre (condiþii T1 ”moderateÒ).
8. Tipul aparatului: numai rãcire, încãlzire ºi rãcire
9. Modul de rãcire: rãcire cu aer, rãcire cu apã
10. Numai pentru aparate cu posibilitate de încãlzire
(eticheta 2), puterea caloricã definitã drept capacitate de
încãlzire, în kW, a aparatului în regim de încãlzire la sarcina maximã, determinatã în conformitate cu procedurile de
încercare din standardele prevãzute la art. 4 alin. (2) din
hotãrâre (condiþii T1+7C) ºi conform anexei nr. 1, pct. 10
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11. Numai pentru aparate cu posibilitate de încãlzire
(eticheta 2), clasa de eficienþã conform anexei nr. 3, exprimatã pe o scarã de la A (eficient) la G (puþin eficient),
determinatã în conformitate cu procedurile de încercare din
standardele prevãzute la art. 4 alin. (2) din hotãrâre
(condiþii T1+7C) ºi conform anexei nr. 1, pct. 11. În cazul
în care cãldura este produsã de o rezistenþã electricã, coeficientul de performanþã (COP) trebuie sã aibã valoarea 1.
12. Atunci când este aplicabil, nivelul de zgomot
mãsurat în timpul funcþionãrii în condiþiile standard pentru
determinarea eficienþei energetice este determinat conform
prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 672/2001 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a aparatelor electrocasnice în funcþie de nivelul zgomotului transmis prin aer.
13. Furnizorii pot include informaþii suplimentare la
pct. 5 ºi 8 dacã au efectuat încercãri pentru alte condiþii
determinate în conformitate cu procedurile de încercare din
standardele prevãzute la art. 4 alin. (2) din hotãrâre.
ANEXA Nr. 3

CLASA DE EFICIENÞÃ ENERGETICÃ A APARATELOR

1. Clasa de eficienþã energeticã se determinã astfel:
Tabelul 1 Ñ Aparate rãcite cu aer
Tabelul 1.1

Tabelul 1.2

1) Aparatele monobloc cu douã conducte, definite ca aparate situate complet în spaþiul de climatizat ºi ale cãror prize de admisie ºi evacuare
a aerului din condensator sunt legate la exterior prin douã conducte, se clasificã conform tabelului 1.2 ºi li se aplicã un factor de corecþie de Ð 0,4.

Tabelul 1.3
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Tabelul 2 Ñ Aparate rãcite cu apã
Tabelul 2.1

Tabelul 2.2

2. Atunci când coeficientul de performanþã este determinat în conformitate cu procedurile de încercare din
standardele prevãzute la art. 4 alin. (2) din hotãrâre, la condiþii T1+7¡C, clasa de eficienþã energeticã este determinatã
conform urmãtoarelor tabele:
Tabelul 3 Ñ Aparate în regim de încãlzire, rãcite cu aer
Tabelul 3.1

Tabelul 3.2

1)

Aparatele monobloc cu douã conducte se clasificã conform tabelului 3.2 ºi li se aplicã un factor de corecþie de Ð 0,4.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267/17.IV.2003

11

Tabelul 3.3

Tabelul 4 Ñ Aparate în regim de încãlzire, rãcite cu apã
Tabelul 4.1

Tabelul 4.2

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

*) Anexa nr. 4 este reprodusã în facsimil.

Echivalentul în limbile comunitare pentru termenii în limba românã prezentaþi mai sus sunt:

utilizaþi în etichetã ºi în fiºã, exprimând echivalentul în limbile comunitare pentru termenii din limba românã

TERMENII

ANEXA Nr. 4*)
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

ORDIN
pentru aprobarea Prescripþiei tehnice PT R 18Ñ2003, ediþia 1, ”Cerinþe tehnice privind proiectarea,
construirea, montarea, exploatarea ºi verificarea tehnicã a trapelor de scenã, trapelor de decoruri
ºi instalaþiilor de cortine pentru incendiu din sãlile de spectacoleÒ
În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Resurselor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul industriei ºi resurselor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþia tehnicã PT R 18Ñ2003,
ediþia 1, ”Cerinþe tehnice privind proiectarea, construirea,
montarea, exploatarea ºi verificarea tehnicã a trapelor de
scenã, trapelor de decoruri ºi instalaþiilor de cortine pentru

incendiu din sãlile de spectacoleÒ, cuprinsã în anexa*) care
face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 20 februarie 2003.
Nr. 107.
*) Anexa se publicã ulterior.
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