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OMFP nr. 3436/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
2.328/2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor
din tutun. Monitorul oficial nr. 935 din 06.11.2018
Emitent: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională,
ţinând cont de prevederile art. 16 alin. (4) din 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, în temeiul
prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice
emite următorul ordin:
Articolul I
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.328/2018 privind standardele tehnice pentru elementul de
securitate aplicat produselor din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din
15 iunie 2018, se modifică după cum urmează:
– La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., prin Laboratorul de expertiză şi cercetare aflat
în subordinea sa, se asigură că dispune de mijloacele necesare pentru a analiza fiecare combinaţie de
elemente de autentificare a căror utilizare o permite în dezvoltarea elementului de securitate, în
conformitate cu art. 3 din prezentul ordin, pentru a putea stabili dacă elementul de securitate aplicat
pe pachetul unitar de produs din tutun este sau nu autentic. Analiza trebuie să fie efectuată în
conformitate cu criterii de performanţă şi o metodologie de evaluare recunoscute la nivel internaţional,
precum cele stabilite în SR EN ISO/IEC 17025:2018.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Bucureşti,
29 octombrie 2018.
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