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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.3 din  

8 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor 
pentru evaluarea conformităţii, adoptată în temeiul art.1 pct.II.15 din Legea 
nr.559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.48 din 20 ianuarie 2004, cu 
următoarele modificări şi completări: 
 

1. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins: 
„5. Literele g) şi h) ale punctului 4 al articolului 6 vor avea 

următorul cuprins: 
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g) dezvoltarea parteneriatului internaţional în domeniul acreditării 
şi al recunoaşterii reciproce a acreditărilor; 

h) participarea la elaborarea reglementărilor privind protecţia 
vieţii, sănătăţii, securităţii persoanelor fizice, precum şi a mediului şi 
apărarea intereselor consumatorilor la solicitarea autorităţilor;” 
 

2. La articolul I punctul 7, punctul 7 al articolului 6 va avea 
următorul cuprins: 

„7. să asigure participarea echilibrată în activitatea de acreditare a 
reprezentanţilor părţilor interesate, cum ar fi: autorităţi, producători, asociaţii 
profesionale şi patronale reprezentative, organizaţii pentru apărarea intereselor 
consumatorilor, asociaţii ale laboratoarelor acreditate şi altele asemenea;” 
 

3. La articolul I, după punctul 7 se introduce punctul 71 cu 
următorul cuprins: 

„71. Literele a) şi b) ale punctului B al alineatului (2) al articolului 
7 vor avea următorul cuprins: 

a) Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentanţii 
laboratoarelor şi organismelor de certificare şi de inspecţie acreditate, 
precum şi asociaţiile reprezentative fără scop patrimonial ale acestora; 

b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanţii persoanelor 
juridice care beneficiază de serviciile laboratoarelor şi organismelor 
acreditate, cum sunt: agenţi economici, inclusiv întreprinderi mici şi 
mijlocii, organizaţii patronale, camere de comerţ şi industrie, organizaţii 
financiar-bancare şi de asigurări, asociaţii profesionale, precum şi altele 
asemenea, inclusiv asociaţii fără scop patrimonial ale acestora;” 
 

4. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 9 va avea 
următorul cuprins: 

„(2) Asociaţia, ca organism naţional de acreditare, funcţionează în 
coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului.” 
 

5. La articolul I punctul 9, articolul 14 va avea următorul cuprins: 
„Art. 14. – În conformitate cu prevederile art.46 alin.(1) lit.g) din 

Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, Asociaţia are dreptul de a stabili şi 
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de a încasa, după caz, tarife, pentru serviciile prevăzute la art.6 pct.4 lit.d), 
e), j), k), l), precum şi pentru alte servicii prevăzute în statut.” 

 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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