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NOUTĂŢI LEGISLATIVE DIN LUNA MAI 

 
 

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 mai 2022.  
 

 
Partea I - Legislație comunitară 

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

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

Europene (JOUE), care conțin referința şi titlul standardului armonizat, referința standardului înlocuit, 

precum şi data încetării prezumției 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 179/05) , publicată în JOUE C 179/6 din 02.05.2022.  

1.1.2 Comunicare a Comisiei - Planul de lucru privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică 

pentru perioada 2022-2024 (2022/C 182/01), publicată în JOUE C 182/1 din 04.05.2022.  

1.1.3  Publicarea unei actualizări a listei organismelor de standardizare naționale în conformitate cu 

articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

standardizarea europeană (2022/C 189/08), publicată în JOUE C 189/75 din 10.05.2022.  

1.1.4 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 208/09), publicată în JOUE C 208/11 din 24.05.2022.  

 

1.2 Acte comunitare care conțin referiri la standarde  

 
1.2.1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/713 a Comisiei din 4 mai 2022 de modificare a Deciziei de 

punere în aplicare (UE) 2019/1956 în ceea ce privește standardele armonizate pentru aparate de 

încălzit lichidele, încărcătoare de baterii, încălzitoare de apă instantanee, aparate de încălzit încăperi 

cu acumulare, toalete, cabine de duș multifuncționale, aparate de expunere a pielii la radiații 

ultraviolete și infraroșii și alte echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite 

de tensiune (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în JOUE L 133/17 din 10.05.2022.  

1.2.2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/716 a Comisiei din 6 mai 2022 privind aprobarea unui 

sistem inteligent de încălzire a motorinei în vederea utilizării la autoturismele și vehiculele utilitare 

ușoare cu motor cu ardere internă convențional și la anumite autoturisme și vehicule utilitare ușoare 
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hibride electrice, ca tehnologie inovatoare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al 

Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în JOUE L 133/33 

din 10.05.2022.  

1.2.3 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/729 a Comisiei din 11 mai 2022 de modificare a Deciziei 

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

de management al calității și pentru aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale, 

publicată în JOUE L 135/31 din 12.05.2022.  

1.2.4 Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Dialogul social ca instrument de 

promovare a sănătății și securității în muncă” (aviz exploratoriu la solicitarea Președinției franceze) 

(2022/C 194/09), publicat în JOUE C 194/50 din 12.05.2022. 

1.2.5 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/757 a Comisiei din 11 mai 2022 de modificare a Deciziei 

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

de management al calității, sterilizare și aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale, 

publicată în JOUE L 138/27 din 17.05.2022. 

1.2.6 Regulamentul delegat (UE) 2022/759 al Comisiei din 14 decembrie 2021 de modificare a anexei 

VII la Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o 

metodologie de calculare a cantității de energie din surse regenerabile utilizată pentru răcire și 

pentru răcirea centralizată, publicat în JOUE L 139/1 din 18.05.2022. 

1.2.7 Recomandarea (UE) 2021/2279 a Comisiei din 15 decembrie 2021 privind utilizarea unor metode 

referitoare la amprenta de mediu pentru măsurarea și comunicarea performanței de mediu pe durata 

ciclului de viață a produselor și organizațiilor, publicată în JOUE L 144/1 din 23.05.2022. 

1.2.8 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/829 al Comisiei din 25 mai 2022 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 31/96 în ceea ce privește instituțiile eligibile pentru scutirea de accize, 

publicat în JOUE L 147/28 din 30.05.2022. 

1.2.9 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/834 a Comisiei din 25 mai 2022 în temeiul articolului 31 

alineatul (1) din Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privind o măsură 

luată de Franța cu privire la retragerea de pe piață a anumitor butelii de gaz fabricate de Xinchang 

Burong Machinery Co. Ltd înainte de 31 octombrie 2019 [notificată cu numărul C(2022) 3372] (Text 

cu relevanță pentru SEE), publicată în JOUE L 147/46 din 30.05.2022. 

1.2.10 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/835 a Comisiei din 25 mai 2022 privind obiecțiile 

nesoluționate referitoare la condițiile de acordare a unei autorizații pentru produsul biocid Primer 

Stain TIP în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului [notificată cu numărul C(2022) 3379] (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în JOUE L 

147/46 din 30.05.2022. 
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Partea a II-a - Legislaţie naţională 
 

2  Acte normative care conţin referiri la standarde   
 

2.1 Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru 

aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de 

redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 bis din 10 mai 2022.  

Referire la standarde: 
„I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice 

             Este eligibil proiectul care îndeplinește următoarele condiții: 

• stațiile cu putere înaltă în curent alternativ vor fi echipate cel puțin cu prize sau conectori de 

tip 2, conform descrierii din standardul EN62196-2;  

• stațiile cu putere înaltă în curent continuu vor fi echipate cel puțin cu conectori ai sistemului 

de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3; 

Anexa E5 

Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru I.2 Construirea de locuințe nZEB plus pentru 

tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ 

4. Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea 

Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, 

în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare 

sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. 

Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate, care pot intra 

în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material sau 

componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 

1B pe metru cub de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și 

ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile. 

5. Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului  

Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate, care pot 

intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material 

sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 

1A și 1B pe metru cub de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 

16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare 

comparabile. 

Anexa E6  

Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru I.3. Reabilitare moderată clădiri publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

4.Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea 

In special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și 

demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 

Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor 
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demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de 

dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai 

eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. 

5. Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului 

Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate, care pot 

intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material 

sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 

1A și 1B pe metru cub de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 

16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare 

comparabile.” 

 

2.2 Hotărâre nr. 66/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului european și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în ceea ce privește deciziile 

organizațiilor de standardizare europene privind standardele europene și documentele de standardizare 

europeană — COM (2022) 32 final, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 10 mai 2022. 

Referire la standarde: 
“Art. 1 Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului european și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în ceea ce privește deciziile 

organizațiilor de standardizare europene privind standardele europene și documentele de 

standardizare europeană - COM(2022) 32 final respectă principiile subsidiarității și 

proporționalității. 

Art. 2 Senatul României consideră că:a) guvernanța internă a organizațiilor de standardizare 

europene trebuie să țină seama în mod corespunzător de opiniile tuturor părților interesate 

europene (inclusiv ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale organizațiilor societății civile), în 

condițiile în care unele organizații de standardizare europene sunt alcătuite în principal din 

operatori economici care au drept de vot, iar participarea organizațiilor societății civile și a 

autorităților publice este limitată în unele cazuri;b) sunt necesare garanții pentru a asigura o 

procedură solidă și o reprezentare echilibrată a intereselor părților interesate, în conformitate cu 

prioritățile strategice și cu nevoile legislative. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

 


