NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ:
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1029/2008 privind
condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale
Directiva 2006/42/CE a fost transpusă în legislaţia naţională prin două acte
normative: Hotărârea Guvernului nr.1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a
maşinilor, prin care s-au transpus articolele 1 - 23 şi art.25-28 din directivă, şi Hotărârea
Guvernului nr.294/2008 referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr.439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, prin care
s-a transpus articolul 24 din directivă referitor la modificarea Directivei 95/16/CE.
În Comunicarea sa din 12 iulie 2006 intitulată „O strategie tematică privind utilizarea
durabilă a pesticidelor”, Comisia Europeană a adoptat o strategie care are ca obiectiv
principal reducerea riscurilor pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător
provocate de utilizarea pesticidelor. Parlamentul European şi Consiliul au adoptat, de
asemenea, Directiva 2009/128/CE din octombrie 2009 de stabilire a unui cadru pentru
acţiuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L, nr.309, din 24 noiembrie 2009, denumită generic „Directiva Cadru”.
În consecinţă s-a impus modificarea şi completarea Directivei 2006/42/CE cu cerinţe
pentru proiectarea, construcţia, inspecţia periodică şi activităţile de întreţinere specifice
maşinilor pentru aplicarea pesticidelor, care reprezintă produse fitosanitare, necesare
pentru reducerea riscurilor pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător, precum şi
introducerea în Directiva 2006/42/CE a unei referinţe la protecţia mediului înconjurător.
În acest sens, a fost adoptată Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2006/42/CE în ceea ce priveşte
maşinile pentru aplicarea pesticidelor.
Având în vedere cele menţionate mai sus, se impune modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr.1029/2008, pentru transpunerea Directivei 2009/127/CE.
2. Schimbări preconizate
Prezentul proiect are în vedere cerinţele esenţiale cărora trebuie să li se conformeze
maşinile pentru aplicarea pesticidelor pentru a putea fi introduse pe piaţă şi/sau puse în
funcţiune.
Maşinile pentru aplicarea pesticidelor cuprind: maşini autopropulsate, remorcate,
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montate pe vehicule şi semi-montate sau transportate pe calea aerului, precum şi maşini
fixe destinate aplicării pesticidelor, care pot fi utilizate atât de profesionişti, cât şi de
utilizatori neprofesionişti (amatori). Ele includ, de asemenea, maşini portabile şi de mână,
acţionate electric sau manual, cu cameră de presiune.
Pentru a permite producătorilor să se conformeze acestor cerinţe, organizaţiile de
standardizare europeană au primit mandat din partea Comisiei pentru elaborarea
standardelor armonizate care să ofere specificaţii tehnice detaliate pentru diferitele categorii
de maşini enumerate mai sus.
Proiectarea, construcţia şi întreţinerea maşinilor pentru aplicarea pesticidelor joacă
un rol semnificativ pentru reducerea efectelor adverse ale pesticidelor asupra sănătăţii
umane şi asupra mediului înconjurător. Pe de altă parte, există maşini pentru aplicarea
pesticidelor care sunt deja utilizate de profesionişti. Pentru acestea Directiva – Cadru
introduce cerinţe privind inspecţia periodică şi operaţiunile de întreţinere care trebuie
efectuate astfel încât să se reducă riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediul
înconjurător.
Cerinţele pentru securitatea şi protecţia sănătăţii persoanelor şi, după caz, a
animalelor domestice şi a bunurilor sunt deja reglementate de Directiva 2006/42/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 referitoare la maşini şi de
modificare a Directivei 95/16/CE referitoare la ascensoare, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L, nr.157, din 9 iunie 2006. Prin urmare, cerinţele esenţiale pentru
protecţia mediului înconjurător aplicabile la proiectarea şi construcţia maşinilor noi pentru
aplicarea pesticidelor au fost incluse în Directiva 2006/42/CE, cu luarea în considerare
totodată a compatibilităţii acestor cerinţe cu cerinţele referitoare la inspecţie şi întreţinere
din Directiva – Cadru. În acest scop, a fost necesar să se includă, de asemenea, o referinţă
la protecţia mediului înconjurător în Directiva 2006/42/CE, limitând, în acelaşi timp, acest
obiectiv la categoria de maşini şi la riscurile care fac obiectul cerinţelor specifice pentru
protecţia mediului înconjurător.
3. Alte informaţii
Este deosebit de important ca toate părţile interesate, inclusiv administraţie, sectorul
industrial, sectorul agricol, sectorul servicii, precum şi organizaţii ecologiste, să fie implicate
echilibrat în stabilirea unor astfel de standarde armonizate astfel încât să se asigure ca
aceste standarde să fie adoptate în baza unui consens clar între toate părţile interesate.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
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Introducerea unor cerinţe specifice pentru maşini care, în forma sa iniţială, nu intrau
în domeniul de aplicare a reglementării va introduce anumite cerinţe pentru producători şi
reprezentanţii lor autorizaţi, precum şi celor care asigură intervenţiile ulterioare punerii lor
pe piaţă.
Sunt însă beneficii substanţiale în ceea ce priveşte utilizarea durabilă a produselor
fitosanitare, care să producă efecte negative cât mai mici asupra sănătăţii umane şi asupra
mediului înconjurător.
3. Impactul social
Având în vedere faptul că actul normativ introduce cerinţe esenţiale care au ca scop
protecţia mediului înconjurător şi protecţia sănătăţii umane la aplicarea tratamentelor
fitosanitare pentru plante utilizate în hrana animalelor şi a oamenilor, adoptarea acestui act
normativ va aduce o contribuţie substanţială la dezvoltarea durabilă a întregii societăţi.
4. Impactul asupra mediului

Unul din principalele obiective ale actului normativ este protecţia mediului
înconjurător. Proiectarea, construcţia şi întreţinerea maşinilor pentru aplicarea pesticidelor
joacă un rol semnificativ pentru reducerea efectelor adverse ale pesticidelor asupra
sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori
1
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

Anul curent
2
-

-

Următorii 4 ani
3
4
5
6
-

-

-

-

-

- mii lei Media pe 5 ani
7
-
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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
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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act normativ):
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:
Proiectul de Hotărâre a Guvernului transpune Directiva 2009/127/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei
2006/42/CE în ceea ce priveşte echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr.310 din 25 noiembrie 2009.
Obiectivul actului normativ comunitar este de a pune în concordanţă cerinţele
esenţiale pentru protecţia mediului înconjurător, introduse prin Directiva – Cadru pentru
acţiuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor (Directiva 2009/128/CE),
publicată în jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.309, din 24 noiembrie 2009, cu
cerinţele esenţiale aplicabile la proiectarea, construcţia, inspecţia şi întreţinerea maşinilor
pentru aplicarea pesticidelor.
Proiectul transpune integral prevederile Directivei 2009/127/CE care are ca termen
limită de adoptare şi publicare de către statele membre data de 15 iunie 2011, potrivit
prevederilor articolului 2 din directivă.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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
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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 acestui proiect de act normativ au fost consultaţi specialişti din
cadrul organismelor de evaluarea conformităţii maşinilor din cadrul Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii – „Alexandru Darabont”, Institutului Naţional
de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini si Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei
Alimentare – INMA, Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră
şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, CEPROM S.A. Satu Mare, precum şi
experţi din cadrul organismului de supraveghere a pieţei - Inspecţia Muncii.
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

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este autoritate competentă în
domeniul maşinilor.
Inspecţia Muncii este organism de supraveghere a pieţei pentru maşini.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii – „Alexandru
Darabont”, potrivit prevederilor art.49 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
nr.319/2006, fundamentează ştiinţific măsurile de îmbunătăţire a activităţii de securitate şi
sănătate în muncă şi este organism notificat pentru evaluarea conformităţii domeniului
maşini.
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate
Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani şi CEPROM S.A.
Satu Mare sunt organisme notificate pentru evaluarea conformităţii domeniului maşini.
Organismele notificate pentru evaluarea conformităţii maşinilor au specialişti cu
experienţa practică necesară pentru domeniu.
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. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Informaţii privind avizarea de 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 va fi supus avizării Consiliului Legislativ.
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
Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările
ulterioare.
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 competenţelor instituţiilor existente:
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Alte informaţii.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Faţă de cele prezentate mai sus, supunem aprobării dumneavoastră prezentul proiect de act
normativ.
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