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Secţiunea 1 

 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 
 

Secţiunea a 2 – a 
 

Motivul emiterii actului normativ 
 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

          Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este responsabilă cu implementarea 
următoarelor acte normative: 

        Ordonanţa de urgenţă 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 prevede la art. 132 faptul că Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să suplimenteze cu 27 de posturi, numărul total. Acestea 
sunt necesare desfăşurării activităţii de cooperare şi efectuării schimbului de informaţii cu statele membre, 
derulării activităţii de înregistrare a intermediarilor de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a entităţilor care 
desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor nonfinanciari, precum şi a activităţii de 
supraveghere piaţă în domeniul financiar-bancar. 

         Noile activități mai sus indicate sunt institutie prin dispoziții la nivel primar, necesar a fi aplicate. Astfel, 
Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2016 transpune în legislația națională prevederile Directivei 2014/17/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi 
a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010. Prin Directiva 2014/17/UE, se impune in sarcina tuturor statelor 
membre obligația de a desfășura activitățile mai sus menționate, cu excepția înregistrării entităţilor care 
desfăşoară activitatea de recuperare creanţe. Această ultimă obligație este asumată de România, ca urmare 
a situației specifice de pe piața națională și a necesității asigurării unei discipline în acest sector.      

       Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, respectiv Hotărârea de 
Guvern nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute 
de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice preved obligația Autorității să 
asigure aparatul tehnic pentru funcționarea comisiilor de insolvență la nivel central și teritorial, precum și 
membrii titulari și supleanți în cadrul acestor comisii. 

        Conform prevederilor art. 3 pct. 9 din Legea nr. 151/2015 și ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 
11/2016, comisia de insolvenţă la nivel central are următoarele atribuţii principale: întocmeşte şi actualizează 



lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, precum şi a 
evaluatorilor din corpul propriu; întocmeşte şi aprobă criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai 
rezonabil și emite decizie a preşedintelui în acest sens, propune preşedintelui publicarea anuală a criteriilor 
actualizate; întocmeşte şi aprobă criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor şi ale familiilor 
lor;  elaborează structura şi curricula de formare profesională a membrilor comisiilor de insolvenţă şi a 
aparatului tehnic;  coordonează şi monitorizează din punct de vedere organizatoric activitatea comisiilor de 
insolvenţă care funcţionează la nivel teritorial. 
 
     Conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 151/2015 și ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2016, 
Comisia centrală este ajutată de un aparat tehnic cu următoarele atribuţii: asigură secretariatul tehnic al 
comisiei;  sprijină îndeplinirea de către comisie a atribuţiilor prevăzute de Lege şi de actele normative emise 
pentru aplicarea acesteia;  realizează activitatea de documentare şi analiză, în vederea stabilirii de către 
comisia de insolvenţă la nivel central a criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, şi are în 
vedere publicarea criteriilor actualizate anual, sprijinind comisia în elaborarea acestora; monitorizează modul 
de aducere la îndeplinire a deciziilor adoptate de comisie, a sarcinilor stabilite de aceasta şi informează 
comisia asupra eventualelor încălcări, etc. 
 
      Conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 151/2015 și ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2016, 
Comisia de insolvenţă la nivel teritorial, este structura descentralizată în teritoriu a comisiei de insolvenţă la 
nivel central, care se organizează şi funcţionează la nivelul fiecărui judeţ (conform H.G. nr. 700/2012, 
Autoritatea are în subordine 8 Comisariate Regionale pentru Protecția Consumatorilor care au la rândul lor, 
în subordine 41 de județe și Municipiul București), potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) şi (4) - (6) şi care 
îndeplineşte atribuţii decizionale, de control şi supraveghere în procedura insolvenţei pe bază de plan de 
rambursare a datoriilor, atribuţii de supraveghere în procedura simplificată de insolvenţă şi atribuţii de control 
şi supraveghere în perioada de supraveghere postprocedură judiciară de insolvenţă prin lichidare de active. 

      Conform H.G. nr. 11/2016, Comisia de insolvenţă la nivel teritorial are următoarele atribuţii: verifică, din 
oficiu sau la sesizarea administratorului procedurii sau a oricărui creditor, cu sprijinul aparatului tehnic, dacă 
debitorul, prin acţiunea sau omisiunea lui, pune în pericol executarea planului; înaintează comisiei de 
insolvenţă la nivel central propuneri privind necesităţile de formare profesională a membrilor comisiei şi 
personalului aparatului tehnic; constată contravenţia prevăzută la art. 87 alin. (2) din Lege şi propune 
preşedintelui aplicarea sancţiunii contravenţionale; îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege în derularea 
procedurilor de insolvenţă prevăzute de Lege.  

        De asemenea, Comisia este ajutată de un aparat tehnic care are ca atribuții: pune la dispoziţia 
debitorilor formularul de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare 
a datoriilor şi, la cerere, acordă sprijin acestora în vederea completării;  primeşte şi înregistrează cererile 
debitorilor de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, precum şi pe 
cele referitoare la aplicarea procedurii simplificate de insolvenţă; asigură secretariatul tehnic al şedinţelor 
comisiei de insolvenţă;  întreprinde demersurile necesare pentru a sprijini comisia în îndeplinirea obligaţiei 
de informare a debitorului cu privire la efectele procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a 
datoriilor;  îndeplineşte alte atribuţii dispuse de comisia de insolvenţă şi legate de derularea procedurii de 
insolvenţă, conform Legii. 

       Ordonanța de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi, prin care au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei nr. 2013/11/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE şi Regulamentul (UE) nr. 
524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind soluţionarea online a litigiilor în materie de 
consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE, prevede faptul că 
entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor este o structură care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o 
procedură SAL şi care poate funcţiona în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în 
cadrul unei autorităţi publice centrale sau a unei autorităţi administrative autonome cu responsabilităţi în 
domeniul protecţiei consumatorilor.  

           Astfel, prin art. 19 alin. (3) din O.G. nr. 38/2015 precum și prin Hotărârea de Guvern nr. 775/2016 
privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare 
alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, s-a înființat Direcția SAL.  

       Pentru desfășurarea activității instituției, atât la nivel central, cât și teritorial, în acest moment Autoritatea 
are în dotare un număr de 108 autoturisme, insuficiente pentru derularea noilor activități. 

 În prezent, Autoritatea are în subordine 8 Comisariate Regionale pentru Protecția Consumatorilor 
supradimensionate din punct de vedere al numărului județelor din subordine, neavând capacitate să 



deservească și să gestioneze problemele acestora, cu atât mai mult cu cât Comisariatele Județene pentru 
Protecția Consumatorilor nu au personalitate juridică proprie, astfel, toate problemele ce implică cheltuieli de 
bunuri și servicii, cheltuieli de personal sunt gestionate de către Comisariatul Regional. 

       Totodată, precizăm că ANPC are stabilite, prin programul de Guvernare, sarcini concrete, din care 
amintim: crearea și implementării Programului privind dezvoltarea instrumentelor de informare, educare și 
evaluare a gradului de satisfacție a consumatorilor, a Programului privind stimularea constituirii/funcționării 
adecvate a centrelor de consultanță și informare a consumatorilor, iar numărul actual de personal, precum şi 
actuala organizare nu îi permite îndeplinirea acestora. 

        Având în vedere calitatea conducătorului Ministerului Economiei de ordonator principal de credite în 
coordonarea căruia funcționează ANPC,  faptul că, potrivit art. 1 alin. (3) din HG nr. 700/2012 “finanţarea 
Autorităţii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei”, precum și 
dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei prin 
care s-a diminuat numărul de posturi al ANPC cu 22 posturi vacante  in considerarea necesitatii luarii de 
masuri la nivelul ordonatorului principal de credite pentru asigurarea echilibrului bugetar.  

     Numarul de posturi este prevazut in anexa nr. 2 la HG 27/2017, respectiv prin Nota de fundamentare la 
HG nr. 24/2016, pct 2 conform caruia: 

     “Organizarea se realizeaza prin preluarea structurilor Autorităţii Naţionale pentru Turism şi prin preluarea 
structurii de specialitate din domeniul turismului dimensionata la un numar de 6 posturi de la Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, respectiv a unui numar de posturi vacante aferent 
Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor – 22 posturi, Departamentului pentru Privatizare si 
Administrarea Participatiilor Statului – 10 posturi, Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – 2 posturi si Oficiului de Compensare pentru Achizitii de Tehnica 
Speciala – 1 post.” 

   Astfel, ANPC se află în situația de a nu dispune de suficient personal pentru desfășurarea activităților 
curente, cu atât mai mult a unor activități suplimentare. 

 

2. Schimbări preconizate 

      În prezent, Autoritatea, din cauza numărului redus de personal, în acest moment, este în imposibilitatea 
de a duce la îndeplinire sarcinile instituite prin dispoziții la nivel primar, respectiv:  
- 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; 
- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice; 
- Ordonanța de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. 
 
       Astfel, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 132  din 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, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să suplimenteze cu 27 de 
posturi numărul total, acestea fiind necesare desfăşurării activităţii de cooperare şi efectuării schimbului de 
informaţii cu statele membre, derulării activităţii de înregistrare a intermediarilor de credite, a reprezentanţilor 
desemnaţi, a entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor nonfinanciari, 
precum şi a activităţii de supraveghere piaţă în domeniul financiar-bancar.   
      Pentru a putea desfășura activitatea, intermediarii de credite reglementați prin O.U.G. nr. 52/2016, 
trebuie să fie înregistrați și  introduși în registrul național al intermediarilor de credite. 

      Pentru a se permite un acces public ușor și rapid la informațiile provenind din registrul național al 
intermediarilor de credite, se va înființa un punct unic de informare ce va funcționa în cadrul Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor. 

      Autoritatea compententă cu înregistrarea, înscrierea în registru, asigurarea funcționării punctului unic de 
informare și supravegherea respectării prevederilor legale este Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor. 

      În acest sens, se va înființa, în cadrul Autorității, Direcția privind desfăşurarea activităţii de cooperare şi 



efectuare a schimbului de informaţii cu statele membre, derularea activităţii de înregistrare a intermediarilor 
de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a 
creditorilor nonfinanciari, ce are ca și atribuții desfăşurarea activităţii de cooperare şi efectuare a schimbului 
de informaţii cu statele membre, derularea activităţii de înregistrare a intermediarilor de credite, a 
reprezentanţilor desemnaţi, a entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor 
nonfinanciari, precum și activitatea de supraveghere piaţă în domeniul financiar-bancar.  

       Pentru această structură se impune derularea de activități de informare, atât a consumatorilor, cât și a 
comercianților.   
       În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) din OUG nr. 52/2016, Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor, are obligația de a propune Guvernului Hotărârea de Guvern prin care se 
organizează şi funcţionează noua structură.  
 
      Pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de insolvenţă 
la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, 
ANPC are în responsabilitate asigurarea funcționării comisiilor de insolvență la nivel central și a celor 42 de 
comisii de insolvență la nivel teritorial, prin asigurarea aparatului tehnic care pregătește lucrările comisiei de 
insolvență la nivel central, dar și a câte unui membru și a unui supleant în aceste comisii.  
 
      De asemenea, în vederea aplicării Legii 151/2015, trebuie emise norme de aplicare. In momentul emiterii 
normelor, comisiile de la nivel central şi teritorial trebuie să funcţioneze, ceea ce înseamnă organizarea 
prealabilă a acestora şi asigurarea pregătirii personalului.     
 
      Pentru asigurarea derulării procedurilor, se va constitui Direcția Insolvență persoane fizice. 
 În ceea ce privește resursele necesare, pentru procedurile aferente insolvenței persoanei fizice se 
impune alocarea de personal după cum urmează: 

- Direcția Insolvență – 270 posturi contractuale. Astfel: 
- 41 comisii teritoriale (în 41 județe) x (1+5) posturi = 246 posturi 
- 1 comisie teritoriala (în Municipiul București) x1+7 posturi = 8 posturi 
- 15+1 – Direcția în cadrul A.N.P.C. = 16 posturi 
- Acest număr este minimul care poate conferi punerea în aplicare a dispozițiilor legale și pentru a 

funcționa optim comisiile atât la nivel central cât și teritorial. 
 
     Pentru această structură se impune derularea de activități de informare, atât a consumatorilor, cât și a 
comercianților.   
     Procedura insolvenței persoanelor fizice reprezintă o noutate pentru sistemul juridic și administrativ din 
România, prin urmare este esențială corecta informare a consumatorilor și a comercianților prin toate 
mijloacele de comunicare.  
       Pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor 
dintre consumatori şi comercianţi, respectiv pentru funcționarea Direcției SAL din cadrul A.N.P.C., este 
necesară asigurarea celor 25 de posturi conform actelor normative deja menționate.  
    La momentul reducerii posturilor vacante ale ANPC si al atribuirii acestora catre Ministerul Turismului, s-a 
apreciat ca singura modalitate in care nu s-ar perturba activitatea institutiei este aceea de a le disponibiliza 
din cadrul Directiei SAL avandu-se in vedere in principal urmatoarele:  

- in cadrul directiei existau posturi vacante,  
- activitatea directiei permitea la acel moment functionarea cu  un numar redus de personal, dat fiind  

caracterul incipient al acesteia.  
    Acest lucru nu mai este posibil in prezent, avand in vedere necesitatea asigurarii functionarii Directiei atat 
la nivel central cat si national, precum si tinand cont ca urmeaza a fi desfasurate activitati de promovare a 
acestor proceduri catre comercianti si catre consumatori, ceea ce determina cresterea substantiala a 
volumului de lucru. Precizam ca fiecare stat membru este obligat sa infiinteze si sa asigure functionarea 
structurilor SAL, astfel incat sa fie acoperite toate domeniile de activitate la nivelul intregului teritoriu. 

       Personalul direcțiilor mai sus menționate are statut de personal contractual și îi este aplicabilă legislația 
privind personalul contractual din instituțiile publice, atât în ceea ce privește angajarea, cât și salarizarea. 

      Pentru a asigura funcţionarea acestor noi structuri, este necesară majorarea parcului auto cu un număr 
de 12 autoturisme alocate atât procedurii insolvenţei persoanelor fizice, cât și pentru funcționarea Direcției 
privind desfăşurarea activităţii de cooperare şi efectuare a schimbului de informaţii cu statele membre, 
derularea activităţii de înregistrare a intermediarilor de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a entităţilor care 
desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor nonfinanciari. Dintre cele 12 autoturisme, 8 sunt 
alocate comisiilor de insolvență la nivel teritorial (în județele unde sunt și Comisariatele Regionale), 2 
autoturisme Direcției de insolvență din cadrul A.N.P.C. și 2 autoturisme Direcției responsabile cu 
intermediarii de credite. Acestea vor fi achiziționate etapitazat începând cu anul 2017 cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate. 



        
     Pentru îmbunătăţirea managementului instituției, pentru reducerea birocraţiei şi in vederea creării unui 
sistem informaţional mai eficient, instituția se reorganizează la nivelul structurilor subordonate iar cele 8 
Comisariate Regionale pentru Protecția Consumatorilor se vor reorganiza în 13 Comisariate Regionale 
pentru Protecția Consumatorilor. Această reorganizare va drept efect o rapidă circulaţie a documentelor, 
iar sistemul informatic, în noua configuraţie, va permite o mai bună legătură între comisariatele regionale şi 
comisariatele județene. Regiunile vor avea putere juridică şi administrativă consolidată, iar coordonarea 
activităţii de supraveghere şi control a pieţei produselor şi serviciilor va fi mai eficientă întrucât aria de 
acoperire pentru Regiune este mai ușor de gestionat.  
 
      De asemenea, un număr mai mic de Comisariate Județene în subordinea unei Regiuni (3 sau 4 
Comisariate Județene în subordinea unui Comisariat Regional) este mai ușor de gestionat și de verificat 
modul de desfășurare a activității de supraveghere și control comparativ cu momentul actual, când sunt 6 
chiar 7 Comisariate Județene în subordinea unui Comisariat Regional. Pentru constituirea celor 5 noi 
Comisariate Regionale pentru Protectia Consumatorilor vor fi alocate doar posturi nou inființate. 
 
     Pentru punerea în aplicare a reorganizării structurilor subordonate este necesar a se suplimenta 
numărul de posturi cu 10, respectiv 5 posturi de Comisar Șef și 5 posturi pentru financiar 
contabilitate, cu încadrarea în bugetul alocat, nefiind necesar a se aloca sume suplimentare prin 
urmare nu este influentat deficitul bugetar.  

   Numarul total de posturi este de 940, exclusiv demnitarii, din care 397 aparat central si 543 teritoriu. 
    Cele 27 de posturi aferente noii Directii se regasesc atat in centrala cat si in teritoriu, respectandu-se 
astfel prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999. 
     Precizam ca este necesara, de asemenea, desfasurarea activitatii si in teritoriu pentru operativitate, astfel 
incat sa se asigure implementarea eficienta a actului normativ la nivel national. 

În concluzie se impune reorganizarea A.N.P.C. în acord cu noile atribuții stabilite prin actele normative 
precizate. Numărul total de posturi al Autorității urmează a fi de 940, exclusiv demnitarii, dintre care pentru 
aparatul central 397 posturi, iar pentru structurile teritoriale 543 posturi. 

3. Alte informaţii 
Nu sunt 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
22.Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Impact social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informaţii 
Nu sunt 

Secţiunea a 4-a 
 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 
- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media pe 
cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      



a) buget de stat, din acesta: 
i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:      

i. cheltuieli de personal     
ii. bunuri şi servicii             
iii. b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. cheltuieli de personal 

ii . bunuri şi servicii 

 
 
 
 

     

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 
a)buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii  
Nu sunt 

Ocuparea posturilor suplimentare urmează a se realiza 
treptat, cu respectarea procedurilor și termenelor 
reglementate de legislația aplicabilă personalului bugetar, 
cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ANPC în 
condițiile legii. 
Pentru anul 2017, aplicarea proiectului de act normativ se 
realizează cu respectarea prevederilor art. 5 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri 
bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
 
Din aplicarea proiectului de act normativ nu rezultă influențe 
financiare suplimentare asupra bugetului de stat, sumele 
necesare fiind asigurate în cadrul prevederilor bugetare 
aprobate Ministerului Economiei pe anul 2017. Începând cu 
anul 2018 Ministerul Economiei va asigura sumele necesare 
aplicării proiectului de act normativ în cadrul limitelor de 
cheltuieli aprobate de Guvern pe perioada 2018-2021. 

 

 
Secţiunea a 5-a 

 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 
normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 
act normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
- acte administrative 
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare: 



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 
referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al 
unei organizaţii internaţionale: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 
 

 
 

Secţiunea a 6-a 
 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de 
act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  - Este necesar aviz  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 
 

 
 

Secţiunea a 7-a 
 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
 
A fost îndeplinită procedura prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. Proiectul a fost afişat pe site–ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și 
al Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informaţii 
Nu sunt 
 

 
Secţiunea a 8-a 

 



Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 
Instituţia publică responsabilă de implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ este 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
2. Alte informaţii 
Nu sunt. 
 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotarâre de Guvern pentru 
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, pe care îl supunem 
Guvernului spre adoptare. 
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Hotarâre de Guvern 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată având in vedere prevederile 

Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, art. 132 din 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,  art. 5 alin. (5) din  
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice și Hotărârii de Guvern nr. 27/2017 
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 

 
Art.I. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 
1. La art.3 alin. (1) litera kk) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„kk) asigură, prin comisia de insolvență la nivel central și prin comisiile de insolvență 

la nivel teritorial derularea procedurilor de insolvență a persoanelor fizice, conform 
prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu 
modificările ulterioare. ” 

 
 2. La art.3 alin. (1) după litera kk) se introduce o nouă literă, lit.ll), cu următorul 

cuprins: 
„ll) asigură înregistrarea intermediarilor de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a 

entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor nonfinanciari, 
funcţionarea punctului unic de informare, precum și cooperarea şi efectuarea schimbului de 
informaţii cu statele membre conform prevederilor Ordonanţei 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.” 

3. Alin. (3) al art. 6 se modifică după cum urmează:    

    “(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 940, exclusiv demnitarii, din care pentru 
aparatul central 397, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 543.”  
 
 

4. După alin. (9) al art. 6, se introduce un nou alineat, alin. 91 care va avea 
următorul cuprins: 

   „(91) Personalul Direcției cooperare şi efectuarea schimbului de informaţii cu statele 
membre, derulare proceduri intermediari de credite, recuperare creanțe și creditori 
nonfinanciari, precum și personalul  Direcției de insolvență a persoanelor fizice, are statut 
de personal contractual, este angajat pe bază de concurs, în condiţiile legii şi este salarizat 
în conformitate cu legislația aplicabilă personalului contractual din administraţia publică. ”  
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5. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. -   (1) Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, 13 
comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor şi Centrul Naţional pentru Încercarea 
şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional 
pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti sunt reglementate prin 
hotărâre a Guvernului. Entităţile cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii sunt 
prevăzute în anexa nr. 2. ” 

6. Alin. (1) al art. 12 se modifică după cum urmează:     

„(1) Autoritatea are în dotare 120 autoturisme operative pentru supraveghere, control, 
investigaţii, proceduri insolvența persoanelor fizice și intermediari de credite.” 

 
          7. Anexele nr. 1 și 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II.  La anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 
54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, pct. III, subpunctul 1 se 
modifică și va avea următorul cuprins: „1. Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor – 943 posturi.” 

 



ANEXA Nr. 2 
 

ENTITĂŢI 
cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 
 
   I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:  
 

1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Iaşi, care 
grupează judeţele Iaşi,Vaslui, Botoşani, cu sediul in municipiul Iasi; 
 

2. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Neamt, care 
grupeaza judetele Neamţ,Bacau, Suceava, cu sediul în municipiul Piatra-Neamt; 

 
3. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Timiş, care 

grupează judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, cu sediul în 
municipiul Timişoara; 

 
4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Cluj, care 

grupează judeţele Cluj, Salaj, Bihor, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca; 
 

5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Maramures, 
care grupează judeţele, Maramureş, Satu-Mare, Bistriţa-Năsăud, cu sediul în 
municipiul Baia Mare; 

 
6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Braşov care 

grupează judeţele Braşov, Sibiu, Alba, cu sediul in municipiul Brasov; 
 

7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Mures  care 
grupează judeţele Mures, Covasna, Harghita,  cu sediul în municipiul Targu 
Mures; 

 
8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Galaţi, care 

grupează judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea, cu sediul în municipiul Galaţi. 
 

9. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Prahova, care 
grupează judeţele Prahova, Ialomiţa, Buzău, cu sediul în municipiul Ploieşti; 

 
10. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti, 

care grupează municipiul Bucureşti, judetul Ilfov si judetul Giurgiu, cu sediul în 
municipiul Bucureşti; 

 
11. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Dolj, care 

grupează judeţele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi, Valcea cu sediul în municipiul 
Craiova; 

 
12. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Constanța 

care grupează judeţele Constanța, Tulcea, Călărași, cu sediul în municipiul 
Constanța; 

 
13. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Argeș, care 

grupează judeţele Argeș, Dâmbovița, Teleorman, cu sediul în municipiul Pitești. 
 

 
   II. Instituţii finanţate din venituri proprii:  
   1.Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti.  



Anexa 
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 

 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

A AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR  

 

P R E Ş E D I N T E 
 

 

DIRECŢIA GENERALĂ 
 CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE 

PIAŢĂ ŞI ARMONIZARE 
EUROPEANĂ 

 

 

PREŞEDINTE 
BOGDAN MARCEL PANDELICĂ 

 

 

 
VICEPREŞEDINTE 

 

 
DIRECŢIA METALE 

PREŢIOASE, PIETRE 
PREŢIOASE ŞI PROCES 

KIMBERLEY 
 

* Unitate finanțată de la bugetul de stat și de la Comisia Europeană, organizată la nivel de direcție, începând cu anul 2018 

 
SECRETAR GENERAL  

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE  
 

CABINET 
DEMNITAR 

 

 
COMPARTIMENT AUDIT 

PUBLIC INTERN 
 

 
SERVICIUL JURIDIC 

 
 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
ŞI RESURSE UMANE 

 

 
 

DIRECȚIA 
INSOLVENȚĂ 

PERSOANE FIZICE 

 
DIRECȚIA DE 

SOLUTIONARE 
ALTERNATIVA A 

LITIGIILOR 
 

 
CENTRUL EUROPEAN AL 

CONSUMATORILOR * 
 

DIRECȚIA COOPERARE ŞI 
EFECTUAREA SCHIMBULUI DE 

INFORMAŢII CU STATELE MEMBRE, 
DERULARE PROCEDURI 

INTERMEDIARI DE CREDITE ȘI 
RECUPERARE CREANȚE 

                                                                          ANEXĂ nr. 1  
Număr total de posturi 
 
• Numărul total de posturi  397 - exclusiv demnitarii 


