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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                  

Comisia pentru politică economică, 

                reformă şi privatizare 

 

       

                 

                       Nr. 4c-1/580/2022 

 
                               

 

                         Nr. 4c-2/860/2015 

             

  

                                                             PL-x 614/2022 

                                                                                                            Bucureşti, 28.02.2023 
         

   C ă t r e,  
  

                                 Comisia pentru industrii și servicii 

                                 Domnului președinte BENDE Sándor 
  

                                 Comisia juridică, de disciplină și imunități 

                                 Doamnei președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
 
 

 

              Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii 

și servicii, respectiv, Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind stabilirea 

responsabilităţilor biroului unic de legătură şi ale autorităţilor competente în vederea 

punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, 

art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale 

însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, transmis cu adresa nr. PL-x 614/2022 din 

19 octombrie 2022, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

sub nr. 4c-1/580 din 19 octombrie 2022,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra proiectului de Lege 

privind stabilirea responsabilităţilor biroului unic de legătură şi ale autorităţilor 

competente în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 

alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre 

autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie 

a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, inițiativă pe care 

membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au dezbătut-o în ședința 

din 28 februarie 2023, împreună cu raportul preliminar, cu amendamente admise și un 

amendament respins, primit din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
          PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
anca.chiser
Conf cu Originalul
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                  

Comisia pentru politică economică, 

                reformă şi privatizare 

 

       

                 

                 Nr. 4c-1/580/2022 

 

                               

 

                         Nr. 4c-2/860/2015 

             

  

                                                           PL-x 614/2022 

                                                                                                     Bucureşti, 28.02.2023       

   
   

RAPORT PRELIMINAR   

asupra proiectului de Lege privind stabilirea responsabilităţilor biroului unic de 

legătură şi ale autorităţilor competente în vederea punerii în aplicare a 

prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 

alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre 

autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de 

protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 

 
 

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii și 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind stabilirea responsabilităţilor 

biroului unic de legătură şi ale autorităţilor competente în vederea punerii în 

aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 

alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile 

naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a 

consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, trimis cu 

adresa nr. PLx. 614/2022 din 19 octombrie 2022 și înregistrat la Comisia pentru 

politică economică, reformă și privatizare cu nr.4c-1/580 din 19 octombrie 2022. 

         Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
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         Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege                     

în şedinţa din 10 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 

Constituția României, republicată.     

         Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 804 din 11 iulie 2022, a acordat un aviz 

favorabil proiectului de lege, cu observaţii şi propuneri. 

         Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-6/670 din                  

26 octombrie 2022.  

          Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, 

art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate 

să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin 

României, ce rezidă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Astfel, 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în calitate de birou unic de 

legătură, este răspunzătoare de coordonarea activităţilor de anchetă şi de asigurare a 

respectării legislaţiei de către autorităţile competente şi de alte autorităţi publice, 

potrivit prevederilor art.5 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2017/2394.       

 În data de 14 februarie 2023 am primit din partea Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare, cu amendamente admise 

și un amendament respins. 

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă 

și privatizare au participat la dezbateri 14 deputaţi.  

La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și privartizare a 

participat, în calitate de invitat, din partea Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor, domnul vicepreședinte Sebastian Ioan HOTCA.  
 

 Comisia  pentru politică economică, reformă și privatizare a dezbătut proiectul 

de lege în ședința din 28 februarie 2023. 
 

           În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii 

Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au hotărât, cu majoritate 

de voturi (3 abțineri), să înainteze Comisiei pentru industrii și servicii, respectiv, 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege privind stabilirea responsabilităţilor biroului unic de legătură şi 

ale autorităţilor competente în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 

alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din 

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 

decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure 

respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr.2006/2004, cu amendamente admise, prevăzute în anexa 
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nr. 1, respectiv, un amendament respins, prevăzut în anexa nr. 2,  parte integrantă 

din prezentul raport preliminar. 
 

      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 
 

               PREȘEDINTE 

        Costel Neculai DUNAVA                                                                                                                        

 

SECRETAR, 

Bogdan-Alin STOICA             

                                                                    

                                                                                                                    Şef serviciu                                                                                                                                                                                  

                                                                                                               Lidia-Graziella Segărceanu     
                                                                                                                                                       

                                                                                                                   Consilier parlamentar 

                                                                                                                Alina Cristina Hodivoianu 
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A N E X A nr. 1 

 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 

crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

1.  

Lege privind stabilirea responsabilităților biroului 

unic de legătură și ale autorităților competente în 

vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 

alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 

a1in.(1) și ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 

al Parlamentului European și al Consiliului din              

12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre 

autoritățile naționale însărcinate să asigure 

respectarea legislației în materie de protecție a 

consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr.2006/2004 

 

Nemodificat  

2.  

Art.1.- Prezenta lege stabilește responsabilitățile biroului 

unic de legătură și ale autorităților competente în vederea 

punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 a1in.(3), 

art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) și ale 

art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al 

Parlamentului European și al Consiliului din                       

12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile 

naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în 

materie de protecție a consumatorului și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr.2006/2004, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.345 din                  

27 decembrie 2017, denumit în continuare Regulamentul 

(UE) 2017/2394. 

Nemodificat  
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3.  

Art.2.- (1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile 

de mai jos au următoarele semnificații: 

a) autorități publice - ministerele, celelalte organe de 

specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile 

și instituțiile publice autonome, autoritățile administrației 

publice locale și de la nivel județean, alte autorități 

publice, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea 

acestora; 

b) autorități naționale competente - astfel cum sunt 

definite la art.3 pct.(6) din Regulamentul (UE) 2017/2394 

și prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.444/2020 

privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a prevederilor art.5 alin.(1) din 

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 

dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 

respectarea legislației în materie de protectie a 

consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr.2006/2004, cu modificările ulterioare; 

c) birou unic de legătură - Autoritatea Națională 

pentru Protecția Consumatorilor, desemnată potrivit 

prevederilor art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 

nr.444/2020, cu modificările ulterioare; 

d) comerciant - persoană fizică ce desfășoară 

activități independente, în mod repetat, în scopul obținerii 

de venit, persoana fizică autorizată și persoana juridică, 

care acționează, inclusiv prin intermediul unei alte 

persoane care acționează în numele sau în contul ei, în 

scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, 

meșteșugărească sau liberală; 

e) competențe minime dc anchetă și de asigurare a 

respectării legislației - competențele prevăzute la art.9 

alin.(3), (4), (6) și (7) din Regulamentul (UE) 2017/2394;  

 

 

Nemodificat 
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f) legislatie în domeniul protectiei consumatorului – actele 

normative prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului 

nr. 444/2020, cu modificările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Legislație în domeniul protecției 

consumatorului - următoarele acte normative: 
Legea nr. 363/2007 privind combaterea 

practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia 

cu consumatorii 

şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 

europeană privind protecţia consumatorilor, 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 

privind contractele de credit pentru 

consumatori, Legea audiovizualului                        

nr. 504/2002, Decizia Consiliului Naţional al 

Audiovizualului       nr. 220/2011 privind Codul 

de reglementare a conţinutului audiovizual, 

Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului 

nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media 

audiovizuale la cerere, Ordonanţa Guvernului 

nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de 

călătorie şi serviciile de călătorie asociate, 

precum şi pentru 

modificarea unor acte normative, Legea               

nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din 

contractele încheiate 

între profesionişti şi consumatori, Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului             nr. 14/2011 pentru 

protecţia consumatorilor la încheierea şi 

executarea contractelor privind dobândirea 

dreptului de folosinţă 

pe o perioadă determinată a unuia sau a mai 

multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen 

lung privind dobândirea unor beneficii pentru 

produsele de vacanţă, a contractelor de 

revânzare, precum şi a 

contractelor de schimb, Hotărârea Guvernului 

nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a 

preţurilor produselor oferite consumatorilor 

spre vânzare, Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 140/2021 privind 

anumite aspecte referitoare la contractele de 
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vânzare de bunuri, Legea nr. 365/2002 privind 

comerţul electronic, Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, Ordonanţa 

Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia 

consumatorilor la încheierea şi executarea 

contractelor la distanţă privind serviciile 

financiare, Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006 

privind stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării Regulamentului (CE)           

nr. 261/2004 al  Parlamentului European şi al 

Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte 

reguli comune privind compensarea şi asistenţa 

acordate pasagerilor în cazul refuzului la 

îmbarcare şi al anulării sau întârzierii 

zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) 

nr. 295/91, Legea nr. 158/2008 privind 

publicitatea înşelătoare şi publicitatea 

comparativă, Legea nr. 506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 

electronice, Hotărârea Guvernului nr. 425/2013 

privind stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării Regulamentului (UE)           

nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 16 februarie 2011 privind 

drepturile pasagerilor care călătoresc cu 

autobuzul şi autocarul şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind 

drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 

încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, 

Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2013 privind 

stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din     

24 noiembrie 2010 privind drepturile 

pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi 
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navigabile interioare şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, Ordonanţa 

Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea 

alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 

comercianţi, Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015, 

cu modificările ulterioare (art. 33), Hotărârea 

Guvernului nr. 787/2007 privind 

stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din        

5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu 

handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă 

care călătoresc pe calea aerului, Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind 

libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii 

şi libertatea de a furniza servicii în România, 

Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind 

stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din     

23 octombrie 2007 privind drepturile şi 

obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, 

Hotărârea Guvernului nr. 560/2009 privind 

stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din     

24 septembrie 2008 privind normele comune 

pentru operarea serviciilor aeriene în 

Comunitate, Legea nr. 258/2017 privind 

comparabilitatea comisioanelor aferente 

conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de 

plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de 

bază, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului          

nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite 

consumatorilor pentru bunuri imobile, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru consumatori, 
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Hotărârea Guvernului nr. 914/2019 privind 

stabilirea cadrului instituțional şi a unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2018/302 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 28 februarie 2018 privind 

prevenirea geoblocării nejustificate şi a altor 

forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau 

naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe 

piaţa internă şi de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr. 2.006/2004 şi (UE) 2017/2.394; 

 

 
 

Autori: Comisia juridică, de disciplină și  

                               imunități 

             Comisia pentru politică economică,  

                    reformă și privatizare 
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g)     încălcare la nivel național - înseamnă orice acțiune 

sau omisiune care contravine prevederilor legislației 

naționale care protejează interesele consumatorilor și care 

a adus, aduce sau ar putea aduce prejudicii intereselor 

colective ale consumatorilor care își au reședința în 

România, pe teritoriul căreia este stabilit, de asemenea, 

comerciantul responsabil de acțiunea sau omisiunea în 

cauză. 

(2) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile și definițiile 

prevăzute la art.3 din Regulamentul (UE) 2017/2394. 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

4.  

Art.3.- Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor, în calitate de birou unic de legătură, este 

răspunzătoare de coordonarea activităților de anchetă și de 

asigurare a respectării legislației de către autoritățile 

competente și de alte autorități publice, potrivit 

prevederilor art.5 alin.(3) din Regulamentul (UE) 

2017/2394.  

Nemodificat  

5.  

Art.4.- (1) Autoritățile competente dispun de 

competențele minime de anchetă și de asigurare a 

respectării legislației, astfel cum sunt definite la art.2 

alin.(1) lit.e). 

 

 

 

 

 

 

 

(2) În exercitarea competențelor prevăzute la art.9 

alin.(3) lit.(b) din Regulamentul (UE) 2017/2394, 

autoritățile competente pot solicita oricărei persoane fizice 

sau juridice, precum și oricărei autorități publice, să 

comunice sau, după caz, să le pună la dispoziție orice 

informații, date sau documente solicitate, în termen de 

maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

Art.4.- (1) Autoritățile competente dispun de 

competențele minime de anchetă și de asigurare 

a respectării legislației, prevăzute la art.9 

alin.(3), (4), (6) și (7) din Regulamentul (UE) 

2017/2394; legislația în domeniul protecției 

consumatorului actele normative 

prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului 

nr. 444/2020, cu modificările ulterioare; 

 

Autor: dep PSD Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

Tehnică 

legislativă. 

Trimitere corectată 
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(3) Pentru exercitarea competențelor prevăzute la art.9 

alin.(3) lit.(d) din Regulamentul (UE) 2017/2394, biroul 

unic de legătură și autoritățile competente pot încheia 

protocoale de colaborare cu autoritățile publice și, după 

caz, cu persoanele juridice de drept privat. 

(4) Autoritățile competente solicită comercianților 

luarea măsurilor, conform competențelor prevăzute la 

art.9 alin.(4) lit.(g) punctul i) din Regulamentul (UE) 

2017/2394, în baza unui act administrativ emis de către 

conducătorul entității juridice din care face parte agentul 

constatator. 

(5) Actul administrativ emis de către conducătorul 

entității juridice din care face parte agentul constatator, 

emis potrivit alin.(4), poate fi atacat la instanța de 

contencios administrativ, în condițiile Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările 

și completările ulterioare. 

(6) Autoritățile competente solicită furnizorilor de 

servicii de găzduire și registrelor de domenii sau 

operatorilor de registre, după caz, luarea măsuri lor, 

conform competențelor prevăzute la art.9 alin.(4) lit.(g) 

punctele ii) și iii) din Regulamentul (UE) 2017/2394, în 

baza unui act administrativ emis de către conducătorul 

entității juridice din care face parte agentul constatator 

care nu a fost atacat potrivit prevederilor Legii 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive. 

(7) Răspunderea juridică pentru solicitarea de luare de 

măsuri către furnizorii de servicii de găzduire și registrelor 

de domenii sau operatorilor de registre, după caz, 

prevăzută la alin.(6) aparține autorităților competente 

solicitante. Furnizorii de servicii de găzduire și registrele 

de domenii sau operatorii de registre nu suportă nicio 

consecință juridică ca urmare a aplicării măsurilor 

solicitate de autoritățile competente. 
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6.  

Art.5.- Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor prin Centrul European al Consumatorilor 

din România, poate transmite alerte externe către 

autoritățile competente ale statelor membre și către 

Comisia Europeană, conform art.27 alin.(1) din 

Regulamentul (UE) 2017/2394. 

Nemodificat  

7.  

Art.6.- (1) Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor transmite Comisei Europene următoarele 

informații: 

a) termenele de prescripție, conform art.4 din 

Regulamentul (UE) 2017/2394; 

b) textul actelor normative adoptate și al acordurilor 

pe care le încheie pentru implementarea Regulamentului 

(UE) 2017/2394, potrivit prevederilor art.39 din 

respectivul regulament. 

(2) Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor transmite celorlalte state membre ale 

Uniunii Europene și Comisiei Europene informații cu 

privire la: 

a) activitățile pe care le desfășoară în domeniile 

prevăzute la art.30 alin.(1) din Regulamentul (UE) 

2017/2394; 

b) prioritățile stabilite pentru asigurarea respectării 

Regulamentului (UE) 2017/2394, potrivit prevederilor 

art.37 alin.(1) și (3) din respectivul regulament. 

(3) Autoritățile competente, cu excepția Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, transmit 

biroului unic de legătură, astfel cum este definit la art.2 

alin.(l) lit.c), la solicitarea acestuia, informații cu privire 

la: 

a) activitățile pe care le desfășoară în domeniile 

prevăzute la art.30 alin.(1) din Regulamentul (UE) 

2017/2394, în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare; 

b) prioritățile stabilite pentru asigurarea respectării 

prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2394, potrivit 

Nemodificat  
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prevederilor art.37 alin.(1) și (3) din respectivul 

regulament, în termen de 20 de zile lucrătoare de la 

solicitare. 

 

8.  

 

Art.7.- În scopul exercitării supravegherii pieței, 

personalul din cadrul Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor are următoarele competențe 

suplimentare de anchetă și de asigurare a respectării 

legislației, aplicabile în cazul încălcărilor la nivel național, 

astfel cum sunt definite la art.2 alin.(1) 1it.g) din prezenta 

lege, în cazul aplicării legislației Uniunii Europene care 

protejează interesele consumatorilor, așa cum este definită 

la art.3 pct.1 din Regulamentul (UE) 2017/2394: 

a) de a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de 

testare, dacă este necesar, fără să își decline calitatea de 

reprezentant al instituției, inclusiv de a le inspecta, studia, 

dezasambla, în scopul de a detecta încălcări și de a obține 

mijloace de probă; 

b) de a avea acces la orice documente, orice date sau 

orice informații relevante referitoare la o încălcare, 

indiferent de forma sau formatul acestora și indiferent de 

mediul pe care sunt stocate acestea sau de locul în care 

sunt stocate; 

c) de a impune oricărei autorități, organism sau 

agenții publice sau oricărei persoane fizice sau juridice 

obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau 

documente relevante, indiferent de format sau formă și 

indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în 

care sunt stocate acestea, inclusiv in scopul urmăririi 

fluxurilor financiare și de date, al stabilirii identității 

persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, și 

al luării la cunoștință de informații privind conturile 

bancare și al identificării proprietarilor de site-uri web; 
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d) de a efectua inspecții la fața locului necesare, inclusiv 

competența de a pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau 

în orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat 

de inspecție pentru a-și desfășura activitatea comercială, 

economică, meșteșugărească sau liberală, sau de a solicita 

altor autorități să facă acest lucru pentru a examina, a 

confisca, a lua sau a obține copii ale informațiilor, ale 

datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul pe care 

sunt stocate; competența de a confisca orice informații, 

date sau documente pe durata necesară și în măsura 

necesară inspecției; competența de a cere oricărui 

reprezentant sau membru al personalului comerciantului 

vizat de inspecție explicații privind fapte, informații sau 

documente legate de chestiunile care fac obiectul 

inspecției și de a înregistra răspunsurile acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) de a adopta măsuri provizorii pentru a evita riscul 

unui prejudiciu grav adus intereselor consumatorilor, 

potrivit prevederilor art.55-58 din Ordonanța Guvernului 

nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

f)     de a solicita: 

1. comercianților în cauză îndepărtarea conținutului 

unei interfețe online, sau restricționarea accesului la 

aceasta sau afișarea explicită a unui avertisment către 

d) de a efectua inspecții la fața locului necesare, 

de a folosi mijloacele foto/audio/video sau 

alte mijloace tehnice din dotare, inclusiv 

competența de a pătrunde în orice sediu, pe 

orice teren sau în orice mijloc de transport 

utilizat de comerciantul vizat de inspecție 

pentru a-și desfășura activitatea comercială, 

economică, meșteșugărească sau liberală, sau 

de a solicita altor autorități să facă acest lucru 

pentru a examina, a confisca, a lua sau a obține 

copii ale informațiilor, ale datelor sau ale 

documentelor, indiferent de mediul pe care sunt 

stocate; competența de a confisca orice 

informații, date sau documente pe durata 

necesară și în măsura necesară inspecției; 

competența de a cere oricărui reprezentant sau 

membru al personalului comerciantului vizat 

de inspecție explicații privind fapte, informații 

sau documente legate de chestiunile care fac 

obiectul inspecției și de a înregistra 

răspunsurile acestuia. 

 

Autor: dep PSD Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 
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consumatori în momentul accesării interfeței online; 

2. furnizorilor de servicii de găzduire să înlăture, să 

dezactiveze sau să restricționeze accesul la o interfață 

online; 

3. registrelor de domenii sau operatorilor de registre 

să elimine un nume de domeniu complet calificat și să 

permită autorității competente în cauză să îl înregistreze. 

 

9.  

Art.8.- Constituie contravenții și se sancționează cu 

amendă de la 60.000 lei la 100.000 lei, următoarele fapte: 

a) împiedicarea, în orice mod, de către comercianți, a 

activității de control desfășurată de autoritățile competente 

pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2394, 

conform competențelor prevăzute la art.4; 

b) nerespectarea de către furnizorii de servicii de 

găzduire, registrele de domenii sau de operatorii de 

registre a măsurilor dispuse de către autoritățile 

competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) 

2017/2394, conform competențelor prevăzute la art.4; 

c) împiedicarea, în orice mod, de către comercianți, a 

activității de control desfășurată de Autoritatea Națională 

pentru Protecția Consumatorilor în scopul exercitării 

supravegherii pieței la nivel național, inclusiv pentru a 

obține mijloace de probă, conform competențelor 

prevăzute la art.7; 

d) nerespectarea de către furnizorii de servicii de 

găzduire, registrele de domenii sau de operatorii de 

registre a măsurilor dispuse de către Autoritatea Națională 

pentru Protecția Consumatorilor, în scopul exercitării 

supravegherii pieței la nivel național, conform 

competențelor prevăzute la art.7. 
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10.  

Art.9.- (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor prevăzute la art.8 lit.a) și b) se realizează de 

către persoanele împuternicite din cadrul autorităților 

competente, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului 
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nr.444/2020, cu modificările ulterioare. 

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 

prevăzute la art.8 lit.c) și d) se realizează de către 

persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale 

pentru Protecția Consumatorilor. 

 

Nemodificat 

11.  

Art.10.- Contravențiilor prevăzute la art.8 le sunt 

aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, cu excepția 

prevederilor art.28 alin.(1) și art.29. 

 

Nemodificat  

12.  

Art.11.- Furnizorii de servicii de găzduire, registrele de 

domenii sau operatorii de registre, pun în aplicare măsurile 

dispuse de autoritățile competente, conform art.4 alin.(6), 

în termenul solicitat de acestea. 

Nemodificat  

13.  

Art.12.- (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, 

numărul maxim de posturi al Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor se suplimentează cu 8 posturi 

necesare desfășurării activității specifice de aplicare a 

Regulamentului (UE) 2017/2394. 

 (2) În vederea asigurării respectării prevederilor art.9 

alin.(3) lit.d) din Regulamentul (UE) 2017/2394, 

Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă, pentru 

anul 2023 suma de 1.797.667 lei, în structura bugetului de 

stat pentru Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor, sumă ce va fi utilizată în acest scop. 

(3) Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă 

anual în structura bugetului de stat pentru Autoritatea 

Națională pentru Protecția Consumatorilor, suma de 

238.795 lei. 
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14.  

Art.13.- Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile 

de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 
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ANEXA nr. 2 

 

 

AMENDAMENT RESPINS: 

 

 

Nr. 

crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

 1.Argumente 

pentru susținere 

 2.Argumente 

pentru respingere 

 

Camera 

Decizională 

1 

 

Art.12.- (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, 

numărul maxim de posturi al Autorității Naționale 

pentru Protecția Consumatorilor se suplimentează 

cu 8 posturi necesare desfășurării activității 

specifice de aplicare a Regulamentului (UE) 

2017/2394. 

 (2) În vederea asigurării respectării prevederilor 

art.9 alin.(3) lit.d) din Regulamentul (UE) 

2017/2394, Ministerul Finanțelor este autorizat să 

introducă, pentru anul 2023 suma de 1.797.667 lei, 

în structura bugetului de stat pentru Autoritatea 

Națională pentru Protecția Consumatorilor, sumă ce 

va fi utilizată în acest scop. 

(3) Ministerul Finanțelor este autorizat să 

introducă anual în structura bugetului de stat pentru 

Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor, suma de 238.795 lei. 

 

 Se elimină. 

 

Autor: Grupul parlamentar al USR 
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2.prin vot 
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