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    Luând în considerare prevederile Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor 
membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a 
produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE referitoare la instituirea la nivel 
european a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, precum şi prevederile Legii nr. 
201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din 
tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 
    având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 
decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de 
trasabilitate pentru produsele din tutun, conform căruia fiecare stat membru îşi numeşte o entitate 
("Emitent de ID") responsabilă cu generarea şi emiterea identificatorilor unici la nivel de pachet 
unitar de produse din tutun, 
    ţinând cont de faptul că neadoptarea acestei măsuri legislative ar fi de natură să afecteze 
instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, astfel încât 
producătorii de produse de tutun din România să se poată conforma cerinţelor privind 
trasabilitatea până la data de 20 mai 2019 pentru produsele reprezentând ţigarete şi tutun de rulat 
şi până la data de 20 mai 2024 pentru produsele reprezentând produse din tutun, altele decât 
ţigaretele şi tutunul de rulat, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ARTICOL UNIC 
    (1) Entitatea din România responsabilă cu generarea şi emiterea identificatorilor unici, 
denumită în continuare emitent de ID, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere 
în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru 
instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, denumit în 
continuare regulament, este Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., persoană juridică 
română, societate pe acţiuni cu capital integral de stat. 
    (2) Emitentul de ID respectă toate obligaţiile care îi revin din cerinţele prevăzute în Legea nr. 
201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din 
tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi pe cele din regulament. 



    (3) Emitentul de ID are obligaţia: 
    a) să asigure funcţionarea continuă a activităţii de generare şi emitere de identificatori unici; 
    b) să elaboreze un plan de ieşire din activitate care să prevadă procedura de urmat pentru a 
garanta continuitatea operaţiunilor până la desemnarea noului emitent de ID. 
    (4) Reprezentanţii statului în organele de conducere ale emitentului de ID urmăresc respectarea 
cerinţelor de independenţă prevăzute în regulament şi iau de îndată măsurile operative care se 
impun pentru înlăturarea eventualelor inadvertenţe sau încălcări. 
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