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NOUTĂŢI LEGISLATIVE DIN LUNA IANUARIE 

 
 

Mihaela Vorovenci, Șef Birou Juridic, Resurse Umane și Managementul Calității 
 
Prezentul articol, în prima parte, conţine noutăţile legislative, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi, în a doua parte, pe cele publicate în Monitorul Oficial al României, care fac referire la 
standarde, din luna ianuarie 2022.  
 

 
Partea I - Legislație comunitară 

 
1.1 Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate cu unele dintre Directivele Noii 

Abordări – redăm titlurile comunicărilor Comisiei Europene, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE), care conţin referinţa şi titlul standardului armonizat, referinţa standardului înlocuit, 

precum şi data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit:  

 

1.1.1 Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei 

denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 

delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (2022/C 40/04), din JOUE C40/20 din 26.01.2022. 

 

1.2 Acte comunitare care conțin referiri la standarde  

 

1.2.1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/6 a Comisiei din 4 ianuarie 2022 de modificare a Deciziei 

de punere în aplicare (UE) 2021/1182 în ceea ce privește standardele armonizate pentru evaluarea 

biologică a dispozitivelor medicale, sterilizarea produselor de îngrijire a sănătății, tratamentul aseptic 

pentru produse de îngrijire a sănătății, sistemele de management al calității, simbolurile de utilizat cu 

informații de furnizat de producător, procesarea produselor de îngrijire a sănătății și aparatele de 

luminoterapie pentru uz casnic, publicată în JOUE L 1/11 din 05.01.2022.  

1.2.2 Regulamentul delegat (UE) 2022/1 al Comisiei din 20 octombrie 2021 de modificare a 

Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista 

produselor cu dublă utilizare, publicat în JOUE L 3/1 din 06.01.2022. 

1.2.3 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/15 a Comisiei din 6 ianuarie 2022 de modificare a Deciziei 

de punere în aplicare (UE) 2021/1195 în ceea ce privește standardele armonizate pentru sterilizarea 

produselor de îngrijire a sănătății, tratamentul aseptic pentru produse de îngrijire a sănătății, 

sistemele de management al calității, simbolurile de utilizat cu informații de furnizat de producător și 

cerințele pentru stabilirea trasabilității metrologice a valorilor atribuite etaloanelor, materialelor pentru 

controlul justeții și eșantioanelor umane, publicat în JOUE L 4/16 din 07.01.2022. 
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1.2.4 Regulamentul delegat (UE) 2022/30 al Comisiei din 29 octombrie 2021 de completare a Directivei 

2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește aplicarea cerințelor 

esențiale menționate la articolul 3 alineatul (3) literele (d), (e) și (f) din directiva respectivă (Text cu 

relevanță pentru SEE), publicat în JOUE L 7/6 din 12.01.2022. 

1.2.5 Regulamentul delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a 

Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind 

agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanțiile și utilizarea 

monedei euro, publicat în JOUE L 20/95 din 31.01.2022. 

 

Partea a II-a - Legislaţie naţională 
 

2.  Acte normative care conţin referiri la standarde  
 

 
2.1 Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.947/2021 pentru aprobarea 

Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 5 ianuarie 2022.  
Referire la standarde: 
“Art. 15. — Pentru analizarea probelor, Laboratorul vamal central utilizează metodele de analiză menționate 

în reglementările vamale, metodele de analiză prevăzute în reglementările unionale sau, după caz, în 

reglementările naționale specifice, metodele de analiză standardizate internaționale, regionale sau naționale 

și metodele de analiză dezvoltate la nivelul laboratoarelor vamale europene sau la nivel propriu. 

Art. 28. — (1) În scopul verificării corectitudinii datelor conținute în declarația vamală acceptată, biroul vamal 

poate lua în considerare rezultatele analizelor prezentate de declarant pentru probele prelevate, în 

conformitate cu prevederile art. 134 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările ulterioare, dacă 

sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele: 

b) analizele sunt efectuate de laboratoare acreditate conform standardului SR EN ISO/IEC 17025;.” 

 

2.2 Ordin nr. 140/2021.privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de 

sistem al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 6 ianuarie 2022.  
Referire la standarde: 
“Art. 52. — (1) În vederea îmbunătățirii calității serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale, OTS 

are obligația să desfășoare activități de monitorizare anuală a gradului de satisfacție a solicitanților și a UR, 

în conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puțin cu privire la următoarele criterii: a) calitatea 

serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale, respectiv încrederea UR în capacitatea OTS de a 

opera ST în condiții de siguranță; b) atitudinea și competența personalului OTS cu care solicitantul sau UR 

vine în contact; c) accesibilitatea informațiilor privind serviciul prestat de OTS; d) promptitudinea în 

soluționarea solicitărilor/sesizărilor/ reclamațiilor; e) modul de soluționare a 

solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor; f) satisfacerea cerințelor solicitanților și UR.” 
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2.3 Hotărâre nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de 

Șanse, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 6 ianuarie 2022. 
Referire la standarde: 
“Art. 4. — (1) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse îndeplinește, 

în condițiile legii, următoarele atribuții generale: 

28. asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene 

armonizate conform domeniilor de competență ale ministerului;.” 

 

2.4 Hotărâre nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 6 ianuarie 2022. 
Referire la standarde: 
“Art. 6. — (1) În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește, în condițiile 

legii, următoarele atribuții cu caracter general: 
gg) asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene 

armonizate conform domeniilor de competență ale ministerului;.” 

 

 


