
ORDIN nr. 4 din 3 ianuarie 2007 
 

pentru abrogarea ordinelor ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind aprobarea listelor 
organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de 

protecţie, maşinilor industriale, echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere 
potenţial explozive, precum şi a explozivilor de uz civil 

 
EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007  
 
    Având în vedere: 
    - art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006; 
    - art. 24 alin. (2) din Legea privind evaluarea conformitatii produselor nr. 608/2001, republicată, 
    în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    La data aderării României la Uniunea Europeană se abroga ordinele ministrului muncii, solidarităţii 
sociale şi familiei cuprinse în lista prevăzută în anexa. 
    ART. 2 
    Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, evaluarea conformitatii produselor care a 
fost efectuată de organisme recunoscute şi desemnate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale 
şi familiei referitoare la echipamente individuale de protecţie, maşini industriale, echipamente şi sisteme 
protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, precum şi a explozivilor de uz civil se 
efectuează de organisme notificate. 
    ART. 3 
    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 4 
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Ministrul muncii,  solidarităţii sociale şi familiei,  Gheorghe Barbu 
 
    Bucureşti, 3 ianuarie 2007. 
    Nr. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ANEXA 

LISTA 
ordinelor ministrului muncii,  solidarităţii sociale şi familiei care se abroga 

 
    1. Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 12/2006 privind aprobarea Listei 
organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de 
protecţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 17 ianuarie 2006, cu 
completările ulterioare; 
    2. Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei 
organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitatii maşinilor industriale, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 16 ianuarie 2006, cu completările ulterioare; 
    3. Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 640/2005 privind aprobarea 
Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitatii echipamentelor şi 
sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 12 septembrie 2005; 
    4. Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 834/2005 privind aprobarea 
Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitatii explozivilor de uz civil, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 28 noiembrie 2005. 
 


