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 Nesecret   
                          
Operator de date cu caracter personal nr.31753 
 

Minuta dezbaterii publice cu tema:  
”proiectul de Ordona ță de urgen ță privind modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul protec ției consumatorilor” 
                                              din d ata de 05.02.2019 
 
 

În data de 05.02.2019 începând cu orele 12.00, în conformitate cu dispozițiile art.7 alin. (9) 
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 
Autortiatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a organizat dezbaterea publică asupra proiectului de 
Ordonață de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției 
consumatorilor, la care au participat: 

 
Participan ți: Confederația Națională a Patronatului Român, Customer Delight, PIAROM - Patronatul 
Investitorilor Autohtoni, CDR- Coaliția pentru Dezvoltarea României, ALB - Asociația Societăților Financiare 
- ALB România, Asociația Română a Cărnii - reprezentată de Grecu & Asociații, ADRFR - Asociația 
Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România, CPBR- Consiliul Patronatelor Bancare din România, 
AMRCR  - Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, FIHR - Federația Industriei Hoteliere din 
România, Asociația Credere, Amcham România, Infocons, AURSF - Asociația  Utilizatorilor Români de 
Servicii Financiare, AOAR - Asociația Oamenilor de Afaceri din România (partener Coaliția pentru 
Dezvoltarea României) , Confederaţia Naţională a Federaţiilor şi Asociaţiilor de Consumatori   
 
Reprezentan ți ANPC:  Dl.Marius Pîrvu – Președinte; Dna. Mihaela Irina Ionescu- Secretar General, DL. 
Paul Anghel-Director General  DGCSPAE, Dumitra Groza- Șef Serviciu Juridic. 

 
Ședința a fost deschisă și prezidată de dl. Marius Pîrvu, Președinte al ANPC, care a precizat faptul 

că, dezbaterea publică se va desfășura conform regulilor postate pe site-ul instituției și a trecut în revistă 
principalele teme din proiectul de act normativ propus dezbaterii publice.  

Acesta a declarat următoarele: 
Motivele pentru care am inițiat această propunere legislativă sunt fundamentate de anii de 

experiență ai comisarilor Autorității și de realitățiile economice pe care aceștia le-au întalnit în teren.  
Ca atare, ținând cont de importanța în plan economic și social a asigurării unui nivel ridicat de 

protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor, precum și garantarea dreptului acestora cu privire la 
achiziționarea de produse sigure, cat si pentru o informare corespunzătoare a consumatorilor cu privire la 
produsele pe care aceștia le achizitioneaza, am considerat necesara imbunătățirea cadrul legislativ actual. 

Tinem cont de faptul că alegerea consumatorilor poate fi influențată, printre altele, de considerații 
economice, ecologice, sociale, etice sau privind viața și sănătatea.  

Am luat de asemenea în considerare faptul că, deși există reglementări cu privire la condițiile privind 
depozitarea și vânzarea produselor, sunt numeroase cazurile de nerespectare a acestor condiții.  
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Am constatat că este necesară o mai bună funcționare a pieței și asigurarea unui nivel mai înalt de 
protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale care pot aduce atingere intereselor economice 
ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor.  

Astfel, ni s-a părut imperios necesar să imbunătățim cadrul legal după care organismele de control 
funcționează, în speranța că actorii economici vor respecta, totuși, legea. 

Vă mulțumim pentru opiniile deja comunicate în scris și asteptăm cu interes părerile pe care le veți 
expune astăzi, cu ocazia acestei întâlniri. “ 
 

În continuare, au fost expuse urm ătoarele puncte de vedere 
Reprezentantul CUSTOMER DELIGHT – a declarat:  există în Parlamentul României un proiect de 

lege al cărui stadiu nu îl cunosc, dar care are prevederi similare cu cel prin proiectul ordonanței supus 
dezbaterii publice. Nu negăm faptul că, pentru toată lumea primează asigurarea protejării intereselor 
consumatorilor însă suntem surprinși de duritatea propunerilor din proiectul de act normativ propus. Ne 
întrebăm care va fi impactul proiectului asupra competitivității operatorilor economici dacă amenzile vor fi 
aplicate procent la cifra de afaceri. Va primii proiectul de act normativ aviz din partea Consiliului 
Concurentei? A fost solicitat acest aviz? În măsura în care legea va fi adoptată, care sunt modalitățile de 
individualizare a cuantumului amenzii? Au fost stabilite politici de clemență? Care va fi cuantumul maxim al 
amenzii aplicate? Care va fi impactul asupra IMM-urilor? De câte ori se va putea aplica amenda, până când 
societatea în cauză va înceta să existe? Există stabilită vreo procedură de investigare a prezumtivelor 
fapte? Cât timp durează ? Investigațiile vor urma modelul adoptat de Consiliul Concurentei? Sunt necesare 
competențe noi? Care este timpul rezonabil estimat de ANPC pentru realizarea investigațiilor? Care este, în 
accepțiunea ANPC, sensul noțiunii ”cifra de afaceri”? 

Reprezentantul PATRONATULUI MEDIULUI DE AFACERI   a declarat: În ceea ce privește aria de 
control, pentru mediul de afaceri există mai multe instituții de control: ASF, ANCOM, ANAF, BNR, SANIPID, 
POLITIA LOCALA, etc. Nu poate ANPC veni într-un proiect de lege doar cu identificarea unor sintagme 
precum “cifra de afaceri”? La ce activități se raportează cifra de afaceri? Dacă deficiența este reală și corect 
constatată, pentru o activitate, este absurd să se ia în calcul la toate activitățile. Trebuie să există o 
coerență în operarea modificărilor legislative. A existat un studiu de impact ? Vrem ca acesta să fie publicat 
pe site. Trebuie să ne axăm pe aspectele importante legate de protejarea vieții, sănătății, securității 
consumatorilor. Legea e prea dură pentru abateri minore. Trebuie să existe o etapă intermediară. Susținem 
dezvoltarea laboratorului LAREX și corelarea activității acestuia cu noile cerințe, folosind mijloace actuale. 
În caz contrar distrugem mediul de afaceri. Propunem mărirea amenzilor dar într-un mod rezonabil. Dacă 
veți merge pe procent de 4% veți genera corupție. Ar fi bine să se pună accent pe finanțarea centrelor 
regionale de cercetare pentru asigurarea unei tehnologii moderne pentru laboratoare. 

Reprezentantul INFOCONS a declarat: Salutăm inițiativa ANPC. Considerăm necesară definirea 
terminologiei adoptate. Spre exemplu, termenii de neconform/necorespunzător/fals. Dacă se va menține 
valoarea amenzii mică, vom cădea în capcana aplicării incorecte a legislației. Așteptăm ca ANPC să afișeze 
pe site-ul propriu toate rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici, chiar dacă au fost aplicate, 
sau nu, sancțiuni. Trebuie să ne gândim că toți suntem consumatori. Însă să nu facem loc abuzurilor. ASF, 
ANRE, ANCOM și alte instituții de profil fac publice rezultatele tuturor controalelor. Iar dacă agentul 
constatator greșește, va plăti. Măsurile trebuie gândite și luate prin coroborare cu toate celelalte măsuri 
prevăzute în acte normative  din domeniul protecției consumatorilor. 

Reprezentantul AURSF a declarat: A fost expus un rezumat al unui document semnat de mai multe 
asociații de consumatori, prin care a fost exprimat un punct de vedere comun. Susținem necesitatea 
înăspririi amenzilor mai ales atunci când sunt afectate interesele unui număr mai mare de consumatori. 
Apreciem că legea trebuie să prevadă sancțiuni proporționale cu pericolul social, descurajante, disuasive. 
Susținem publicarea tuturor controalelor efectuate cu evidențierea operatorilor economici care au încălcat 
legea, nominalizarea produselor găsite neconforme și operatorul economic sancționat pe modelul ANSVSA, 
Consiliului Concurenței care fac publice ceste aspecte. Pentru corecta informare a opiniei publice, susținem 
și publicarea aspectelor pozitive identificate în timpul controalelor. Apreciem util ca, atunci când încălcarea 
legislației a fost constatată la un operator economic dintr-un județ dar care are unități și în alte județe, să se 
declanșeze un control național, impactul social fiind unul major. Apreciem utilă un control care să aibă ca 
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punct de plecare verificarea respectării Ordinului ANPC privind informațiile oferite consumatorilor în sediul 
băncilor. Susținem dialogul. Solicităm ca o parte din amenzile aplicate să se constituie în fond de susținere 
a asociațiilor  de consumatori care derulează diferite proiecte specifice, astfel cum se întâmplă în unele țări 
membre UE. Acum Statul Român nu finanțează asociațiile de consumatori. Solicităm derularea programelor 
Mystery shopping cu implicarea mediului academic, științific, cu utilizarea de mijloace moderne. Apreciem 
că, în măsura în care sancțiunile vor fi suficient de înspăimântătoare, operatorii economic vor fi tentați să 
respecte legea. În opinia noastră, de mai bine de 2 ani CSALB funcționează ilegal prin lipsa prezenței în 
acest colegiu a unui reprezentant a consumatori. Singura persoană care are cuvânt în acest organism este 
reprezentantul băncilor.  

Reprezentantul  COALIȚIEI PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIE I a declarat: Acest proiect de act 
normativ tinde să creeze un dezechilibru total atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru consumatori. În 
acest moment cadrul legislativ ce cuprinde aspectele legate de protecția consumatorilor este unul vag, 
neclar, de natură să creeze interpretări incorecte ale inspectorilor. Se impune alinierea tuturor actelor 
normative din domeniul protecției consumatorilor, și ulterior înăsprirea sancțiunilor. Recomandăm reluarea 
și reanalizarea proiectului de act normativ care există acum la Ministerul Economiei, acesta având ca scop 
alinierea legislației specifice protecției consumatorilor.(ex. referitor la obligativitatea traducerii informațiilor în 
limba română, nu există o reglementare care să precizeze unde anume pe ambalaj să se regăsească 
aceasta). Inspectorii interpretează diferit acest aspect. Acum nu există o individualizare clară a sancțiunilor 
însă nu suntem de acord ca ea să se facă la procent. Nu excludem sancționarea, dar ea să fie 
individualizată, concludentă. Dorim schimbarea legislației în ansamblul ei. Putem propune soluții, modalități. 
Nu am găsit în proiect trimitere la aspectul pro-prevenție. (ex. lipsa trimiterii la aspecte ce țin de data de 
început/sfârșit a unei perioade promoționale - se aplică 2% din cifra de afaceri. Nu cunoaștem la ce cifră de 
afaceri, care sunt categoriile de amenzi?). Ar fi bine să așteptăm apariția Directivei care impune statelor 
membre aplicarea de sancțiuni pe cifra de afaceri, pentru a vedea forma în care aceasta va fi adoptată. La 
modificarea legislației trebuie avuta în vedere și poziția grupurilor de afaceri. Vom venii cu propuneri pe 
actul normativ. 

Reprezentantul ASOCIAȚIA SOCITĂȚILOR FINANCIARE ALB ROMÂNIA a declarat:  Aplaudăm și 
sprijinim crearea unui nou cadru legislativ pentru consumatori, dar acesta trebuie să fie unul echilibrat. 
Legislația actuală a scos consumatorul român din zona de EL DORADO. Pașii trebuie gândiți din 
perspectiva intereselor consumatorilor. Cu elemente de noutate introduse aceștia însă vor avea de suferit. 
În materia contravențională trebuie să prevaleze principiul prevenției, și să se ia în considerare gravitatea 
faptei. Sancțiunea trebuie individualizată, proporționalizată. Modificarea regimului sancționator trebuie să se 
realizeze, detaliat, pe fapte. Trebuie definită noțiunea de cifră de afaceri. Nu orice tip de faptă trebuie 
sancționată cu raportare la cifra de afaceri. Nu credem că procedura urgenței e benefică. Nu dorim crearea 
unui dezechilibru. Trebuie stabilită o gradualitate în sancțiuni. Proiectul de lege trebuie elaborat cu 
participarea unui grup de specialiști. Trebuie ca mediul de afaceri să aibă predictibilitate, operatorul 
economic să cunoască care este fapta. (ex. de corelare legislativă: În OG 21 se impune scrierea cu Times 
New Roman cu font 10, în OUG nr. 50 se impune scrierea cu Times New Roman cu font 12). 

          Reprezentantul CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A FEDERAŢIILOR ŞI ASOCIAŢIILOR DE 
CONSUMATORI  a declarat: Sancțiunile vin bine dar trebuie corelate cu o responsabilizare mai mare a 
comisarilor. Personalul actual este puțin, iar veniturile modeste. Doresc scoaterea articolului prin care se 
prevede controlarea asociațiilor.Dorim un reprezentant al ANPC în Consiliul ANRSC. 

Reprezentantul  ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A CĂRNII - REPREZENTATĂ DE GRECU & ASOCIAȚII a 
declarat : – Toate aceste teme nu își găsesc loc în acest act normativ și nu există o motivare efectivă cu 
privire la necesitatea grabei. Nu există o motivare efectivă a urgenței în expunerea de motive. Limitele de 
amendă foarte înalte creează o lipsă de predictibilitate. Noile modificări nu lasă dreptul la un proces  
echitabil, atât timp cât norma juridică nu este clară și coerentă. În forma actuală ordonanța dă posibilitatea 
comisarilor să aplice, discreționar, amenzi foarte mari. În realitate specializarea comisarului nu este pe 
domeniul controlat. Opinăm că specializarea acestora trebuie să fie una reală. Apreciem că trebuie să 
existe o procedură de lucru în ceea ce privește aplicarea cuantumului amenzilor. Trebuie urmărită 
procedura utilizată de Consiliul Concurenței, respectiv, în cât timp aplică sancțiunea. Atragem atenția și 
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asupra consecințelor negative ale proiectului asupra industriei cărnii, având în vedere faptul că există și un 
Ordin al ANSVA care reglementează, în opinia noastră, chestiuni similare (mare parte a abatoarelor s-au 
desființat ca urmare a aplicării de amenzi ridicate și repetate - consumatorul va mânca produse importate). 
Din modul de redactare a Secțiunii a III-a din Nota de fundamentare a proiectului, pare că proiectul nu se 
fundamentează pe nimic concret. Stabilirea amenzii pe cifra de afaceri nu reprezintă un etalon de raportare. 
Proiectul nu prevede că se aplică doar anumitor categorii de operatori economici, ci tuturor. Lipsesc 
normele care să facă diferențierile pe categorii. Nu se regăsește în proiect punerea în prim plan a 
interesului consumatorilor. Operatorii economici se vor împuțina, punând lacăt pe ușă. Vom ajunge în 
situația de oligopol.  

Reprezentantul ASOCIATIA DISTRIBUITORILOR SI RETAILERILOR FARMACE UTICI DIN 
ROMANIA a declarat: Proiectul impune obligații suplimentare care nu sunt în sarcina retaillerilor ci acestea 
se vor transfera în sarcina producătorilor și distribuitorilor. Se va întârzia fluxul de furnizare normal a unor 
medicamente în dezavantajul populației. E nevoie de o departajare a sancțiunilor,  cu păstrarea limitelor 
minime și maxime, farmaciile oferind servicii de interes public. Amenzile propuse sunt excesive . Se 
amendează un produs și apoi se merge pe tot lanțul farmaciilor care au acel produs cu sancțiuni diferite. Se 
va ajunge ca, prin decizia ANPC să fie suspendat un lanț de farmancii. 

Reprezentnatul CONSILIULUI PATRONATELOR BANCARE  a declarat: Principiul de bază este că 
ANPC are dreptate. Sancțiunile actuale sunt mici. Trebuie pornit de la principiul campaniei de comunicare 
“Sunt cetățean european și am drepturi”. Suntem țara cu cele mai puține credite de consum - o țară săracă 
ce are nevoie de acces la bani. Trebuie încurajată intermedierea financiară. Să se deschidă accesul la o 
casă și o viața decentă. Trebuie asigurată retehnologizarea companiilor ce angajează oameni. Trebuie să 
decidem împreună care este carta financiară a României. Trebuie urmărită respectarea principiilor: 
prevenției, proporționalității, alinierea la tehnică și contextul european. Consumatorul să fie educat astfel 
încât să nu se profite de el. Sancțiunile să fie corecte. Nu credem că proiectul trebuie adoptat în grabă. 

Reprezentantul ASOCIAȚIEI MARILOR REȚELE COMERCIALE a declarat:  Recomandăm 
răbdare, o analiză amănunțită a proiectului și a impactului pe mediul de afaceri. Apreciem utilă o analiză a 
legislației care stă la baza protejării drepturilor consumatorilor. Trebuie diferentiate acele fapte ce sunt 
interpretate ambiguu, diferit. În anul 2018, rata de success a proceselor avute de Autoritate cu retailleri a 
fost de 60% succes în favoarea celor din urmă. Interpretarea diferită a comisarilor lasă de dorit. Trebuie 
clarificată legislația ce stă la baza aplicării sancțiunilor. Clarificați faptele înainte de a înăspri sancțiunile. Se 
impune proporționalizarea dintre faptă și sancțiune. Nu există o procedură clară. Operatorul economic nu se 
poate apăra. Se pot genera abuzuri. Se impune și realizarea unei informări corecte și complete a 
consumatorilor. Se impune a actualizare a legislației la nivel de sancțiuni, dar și la nivel de faptă. Se simte 
nevoia dialogului. Se impun a fi făcuți pași mici, siguri pentru îmbunătățirea legislației din domeniul protecției 
consumatorilor. 

Reprezentantul FEDERAȚIEI INDUSTRIILOR HOTELIERE  a declarat: Dorim ca în proiect să se 
regăsească aspectele referitoare la prevenție. Să se evite abuzurile. Trebuie găsită o formă de penalizare, 
gradual. Ca specific al industriei noastre livrăm servicii care presupun subiectivism care generează abuzuri. 
Nu înțelegem urgența. Nu cunoaștem rapoarte din care să rezulte că avem clienți nemulțumiți. Se cere 
competitivitate cu țările din jur. Dacă avem un regim de control mai mare și taxe multe vom avea foarte 
puțini turiști mai puțini ca în celelate țări. Lipsește predictibilitatea. Într-o singură zi, un operator economic de 
profil primește, succesiv, 4 controale suprapuse de la entități diferite. În acest caz nu se mai pot presta 
servicii. Să se țină cont și de percepția consumatorilor pentru a venii cu o formă de proiect îmbunătățită. 
Suntem pentru orice formă de dialog. Sistemul Mystery shopping trebuie adaptat și interpretat corect, nu 
subiectiv. 

Reprezentnatul ASOCIAȚIEI PENTRU MANAGEMENTUL CREAN ȚELOR COMERCIALE  a 
declarant: Vă mulțumim pentru clarificările aduse cu privire la scopul proiectului. Se impune o diferențiere a 
abaterilor, funcție d efectuarea vieții, securității. Să se țină cont de buna sau reaua credință a operatorilor 
economici în funcție de implementarea măsurilor dispuse prin actul de control. Accentul să se pună pe 
campaniile de informare a consumatorilor. Un client fericit o viață fericită. 
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Reprezentantul CREDERE a declarant: Ce face BCR cu semninariile susținute este insuficient. E 
vorba de planificarea bugetului de familie nu și de produsele vândute clienților. Susținem specializarea 
oamenilor din ANPC, salarii mari, angajați mai mulți. Ne plângem de abuzuri ale comisarilor. Acum 
sancțiunile sunt infime raportat și la noile modificări aduse OG nr.2 /2001. Amenzile raportate la cifra de 
afaceri pot reprezenta sume mai mici decât în prezent. Comisarii pot da și sancțiunea avertismentului. 
Trebuie să existe niște limite. Diferențierea sancțiunilor de la IMM-uri la firmele mari, acestea afectând un 
număr mai mare de consumatori. Ar fi un alt impact în ochii consumatorilor. Nu suntem încă aliniați cu 
sistemele din tările membre. De altfel, Parlamentul European a venit cu un proiect în care se introduce 
trimiterea la cifra de afaceri. Dacă se constată abuzuri din partea comisarilor ANPC, companiile pot găsi 
dreptate în instanță pentru anularea amenzii. Pentru legea 193/2000 nu există o prevedere potrivit căreia 
sancționarea pentru o clauză folosită de un operator economic să fie cu impact pentru toate companiile de 
profil, acestea fiind obligate automat la elimisarea acelei clauze, fără a mai fi sancționați. Costuri mai mici 
(ex. companiile de telefonie) pe sistem “ultra partes”. Efectul juridic să fie unul identic. Noua Directivă UE 
vorbește de efectual disuasiv al amenzii cu efect de prevenție. Sancțiunile trebuie să descurajeze operatorii 
economici de a încălca legea. Lăsăm marjă de apreciere comisarului și plecăm de la premiza că operatorii 
economici sunt de bună credință.   

Reprezentantul AMCHAM  a declarat: Vrem să fim protejați în calitate de consumatori. Avem însă 
unele întrebări: Proiectul nesocotește regula proporționalității sancțiunilor. Cifra de afaceri nu reprezintă un 
criteriu de evaluare. Trebuie eliminat orIce risc de producere a abuzurilor. Sancțiunile trebuie să fie 
previzibile, viabile, aplicabile în practică. Trebuie evitată practica neunitară de aplicare a legii în diferite 
județe. Trebuie intervenit pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire al comisarilor din cadrul ANPC. Trebuie 
eliminat sistemul de contradicții, de paralelisme legislative. Se impune stimularea financiară a comisarilor. 
Legile trebuie să beneficeze de o aplicare practică corectă. Proiectul noii Directive UE face referire la nevoia 
de a avea unele circumstanțieri, vorbește de proporționalitate pentru prejudiciu produs pe scară largă. 
Trebuie ca toți operatorii economici să cunoască condițiile aplicării legislației și trebuie identificat un prag 
maxim al amenzii. Proiectul nu face referire la un veritabil mecanism prin care să poți face obiecții. 
 

La finalul dezbaterii publice, Domnul Marius Pîrvu – Președinte al ANPC, a precizat faptul că toate 
propunerile comunicate vor fi analizate la nivelul instituției. 
 
Responsabili Legea nr. 52/2003 
Violeta Antohi – consilier juridic 
Dița Grigore – Consilier juridic 


