
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2004 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind 
activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea 
conformităţii 

 
 
Prin Legea nr. 245/2002 a fost aprobată, cu modificări şi completări, 

Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor 
şi organismelor pentru evaluarea conformităţii. 

În perioada 7-8 noiembrie 2002 s-a desfăşurat la Bucureşti, la propunerea 
părţii române, misiunea de evaluare a Comisiei Europene privind deschiderea 
negocierilor pentru semnarea Protocolului la Acordul European privind Evaluarea 
Conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale – PECA. Urmare acestei 
misiuni, experţii comunitari au recomandat statelor membre deschiderea 
negocierilor aferente semnării Protocolului cu România, fiind stabilite totodată 
anexele sectoriale incluse în prima rundă de negocieri. 

Prin semnarea PECA, pe de o parte, Comisia Europeană recunoaşte că 
legislaţia comunitară este preluată şi aplicată în România conform exigenţelor 
comunitare, iar, pe de altă parte, România beneficiază, pentru fiecare din sectoarele 
incluse în anexele sectoriale, de avantajele extinderii Pieţei Unice pe teritoriul său, 
anterior aderării la Uniunea Europeană. 

Urmare evaluării legislaţiei orizontale, care include şi Legea  
nr. 245/2002, experţii Comisiei Europene au transmis observaţii la lege, acestea 
privind în principal: 

- explicitarea obiectului de activitate al organismului de acreditare, art. 6 
pct. 1; 

- identificarea serviciilor oferite de organismul de acreditare pentru care 
se stabilesc şi se încasează tarife, art. 14; 

- menţionarea dimensiunilor mărcii naţionale de acreditare «RENAR», 
astfel încât să fie posibilă reproducerea la scară a acesteia, anexa. 

Prin preluarea observaţiilor experţilor comunitari se creează un cadru 
legal unitar în materie, precum şi premisele iniţierii efective a negocierilor pentru 
semnarea de către România a Protocolului la Acordul European privind Evaluarea 
Conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2004 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a 
laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformităţii. 

 


