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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

LEGE 
privind stabilirea competenţelor biroului unic de legătura şi a autorităţilor competente ȋn conformitate 
cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, 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 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale  Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 are ca 

scop asigurarea aplicării în România a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind 

cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate 

să asigure aplicarea legislaţiei în materie de 

protecţie a consumatorului şi stabileşte autorităţile 
competente şi biroul unic de legătură, responsabile 
cu aplicarea Regulamentului (CE) nr.2006/2004.  
         Anexa la această hotărâre cuprinde actele 
normative ce conţin prevederi din domeniul 
protecţiei consumatorilor cărora li se aplică 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 2006/2004. 
        Anexa a fost modificată prin H.G. nr. 
784/2008, H.G. nr. 784/2008, HG nr. 1097/2014, 
H.G. nr. 430/2016 şi H.G. nr. 208/2019 şi, în actuala 
formă, include un număr de 19 Directive şi 
Regulamente UE care protejează interesele 
consumatorilor, legislaţia naţională aferentă acestor 
Directive şi autorităţile naţionale competente, care 
au atribuţii specifice de asigurare a respectării 
acestor 19 acte normative. 
În ianuarie 2018, a intrat ȋn vigoare Regulamentul 
(UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, 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, 
care este direct aplicabil in toate statele membre, 
incepand cu 17 ianuarie 2020. 

2. Schimbări preconizate 
 

Regulamentul (UE) 2017/2394 armonizează cadrul 
de cooperare dintre autoritățile naționale din UE 
astfel încât acțiunile acestora în materie de asigurare 
a aplicării legislației să vizeze piața unică în toate 
dimensiunile sale. Obiectivul principal al 
Regulamentului (UE) 2017/2394   este de a asigura 
securitatea juridică în cadrul pieței unice prin 
aplicarea coerentă a actelor legislative cheie care 
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formează acquis-ul Uniunii în domeniul protecției 
consumatorilor și care figurează în anexa 
regulamentului. Dispozițiile existente la nivel 
național pentru asigurarea aplicării legislației 
Uniunii în materie de protecție a consumatorilor nu 
sunt suficiente într-un context transfrontalier. Prin 
urmare, pentru a-i împiedica pe comercianții 
neconformi să exploateze lacunele și limitările 
teritoriale și de altă natură care restrâng capacitatea 
statelor membre de a asigura aplicarea legislației, 
este crucial să existe între autoritățile publice o 
cooperare transfrontalieră eficace la nivelul Uniunii 
cu privire la asigurarea aplicării legislației. Această 
cooperare se realizează în prezent prin intermediul 
unui mecanism de alertă și al unui mecanism de 
asistență reciprocă, completate de un set de 
competențe minime de care au nevoie autoritățile 
naționale pentru o cooperare transfrontalieră 
eficientă și solidă din punct de vedere juridic. Există, 
de asemenea, un mecanism de combatere a 
practicilor frauduloase care privesc mai mult de 
două țări, prin care statele membre, cu ajutorul 
Comisiei, abordează împreună chestiunile de interes 
comun. 
Principalele schimbări aduse prin Regulamentul 
2017/2394: 
- extind domeniul de aplicare al Regulamentului 
2006/2004 ȋn vigoare, care se aplică doar 
ȋncălcărilor intracomunitare ȋn derulare, şi la 
ȋncălcările care deja au ȋncetat; 
- anexa care conține lista actelor legislative care 
protejează interesele colective ale consumatorilor 
determină domeniul de aplicare al regulamentului. 
Față de regulamentul în vigoare, anexa este 
actualizată pentru a se elimina actele legislative care 
nu mai sunt în vigoare și a fost modificată pentru a 
se extinde domeniul de aplicare al regulamentului la 
alte instrumente ale legislației UE în domeniul 
protecției consumatorilor; 
- se introduc noi categorii de ȋncălcări 
transfrontaliere: “ȋncălcări pe scară largă” (care aduc 
prejudicii sau este posibil să aducă prejudicii 
consumatorilor din cel puțin 2 state membre) şi 
„ȋncălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică 
Uniunii” (care aduc prejudicii sau este posibil să 
aducă prejudicii ȋn cel puţin două treimi din statele 
membre ce reprezintă cumulat cel puţin două treimi 
din populaţia Uniunii); 
- include competenţe suplimentare de anchetă şi de 
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asigurare a aplicării legislaţiei pentru autorităţile 
competente pentru a coopera mai rapid şi mai 
eficace ȋn context transfrontalier. În comparație cu 
Regulamentul 2006/2004, au fost adăugate 
competențe minime suplimentare, cum ar fi 
competența de a face achiziții cu titlu de test și de a 
efectua evaluări prin metoda clientului misterios, 
competența de a adopta măsuri provizorii, de a bloca 
site-urile internet și competența de a impune 
penalități și de a garanta despăgubirea 
consumatorului într-un context transfrontalier. Unele 
dintre competențele minime existente au fost 
clarificate pentru a asigura echivalența sferei lor de 
acoperire și a aplicării lor în toate statele membre, de 
exemplu dreptul de a solicita informații și 
documente sau competența de a efectua inspecții la 
fața locului. Statele membre au în continuare 
posibilitatea de a decide dacă autoritățile de resort 
exercită competențele minime în mod direct, sub 
propria lor autoritate, sau dacă aceste competențe 
vor fi exercitate făcându-se apel la instanțele 
judecătorești; 
- introduce un nou mecanism de supraveghere, care 
ȋl va ȋnlocui pe actualul, prevăzut ȋn Regulamentul 
2006/2004, referitor la alerte. Acesta combină 
alertele introduse în temeiul Regulamentului 
2006/2004 în vigoare cu un schimb mai larg de 
informații care este relevant și necesar pentru 
detectarea în timp util a încălcărilor pe scară largă. 
Alte entități pot să participe la mecanismul de alertă 
prin intermediul alertelor externe. Două categorii de 
entități pot fi implicate în mecanismul de alertă. 
Organismele desemnate și Centrele Europene ale 
Consumatorilor sunt implicate în temeiul 
regulamentului. În a doua categorie intră entitățile 
desemnate de către statele membre și de către 
Comisie din rândul asociațiilor de consumatori, al 
asociațiilor profesionale și al altor entități care au 
cunoștințe specifice adecvate și un interes legitim în 
protejarea consumatorilor și care pot lua parte la 
mecanismul de alertă. Accesul la mecanismul de 
alertă pentru toate aceste entități se limitează la 
introducerea de „alerte cu scop informativ”. În 
conformitate cu cerințele privind secretul 
profesional, entitățile respective nu au acces la alte 
informații sau alerte schimbate între autoritățile de 
resort.  
5) se introduc noi mecanisme coordonate de anchetă 
şi de asigurare a aplicării legislaţiei ȋn cazul 
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ȋncălcărilor pe scară largă şi al ȋncălcărilor pe scară 
largă cu o dimensiune specifică Uniunii. 
În vederea asigurării implementării prezentului 
Regulamentului, este necesară ȋnfiinţarea unei 
structuri, la nivelul ȋntregului aparat al ANPC, care 
va avea atât calitatea de birou unic de legătura cât şi 
de autoritate competentă - cu responsabilităţi ȋn 
aplicarea prevederilor a 20 acte legislative care 
transpun directive sau care asigură cadrul juridic 
necesar implementării unor Regulamente, listate ȋn 
anexa Regulamentului (UE) 2394/2017.  
Această structură va avea atribuţii ȋn cazuri 
transfrontaliere, sancţionate prin actele legislative 
din anexa Regulamentului 2394/2017.  
Biroul unic de legătură este autoritatea publică 
desemnată ca fiind responsabilă de coordonarea 
aplicării prezentului regulament şi este răspunzător 
de coordonarea activităților de anchetă și de 
asigurare a respectării legislației desfășurate de toate 
autoritățile competente din tara sa.  
Conform obligaţiei introduse prin art. 5, paragraf (4) 
al Regulamentului 2397/2017, autoritățile 
competente și birourile unice de legătură trebuie să 
dispună de resursele necesare pentru aplicarea 
acestuia, inclusiv de suficiente resurse bugetare și de 

altă natură, de experți, de proceduri și de alte 

mecanisme.   
În consecinţă, ȋn vederea asigurării functionarii 
corespunzatoare a A.N.P.C., in calitate de birou 
unic de legatură, este necesară ȋnfiinţarea unui 
serviciu, alcătuit din 7 funcţionari publici de 
execuţie şi 1 şef serviciu, ȋn cadrul Direcţiei 
Generale Control, Supraveghere Piaţă şi Armonizare 
Europeană al A.N.P.C.   
De asemenea, ȋn vederea asigurării respectării art.3 
lit. (d) din Regualmentul (UE) 2017/2394  privind 
competența de a achiziționa bunuri sau servicii în 
scopuri de testare, dacă este necesar, sub o identitate 
falsă, inclusiv de a le inspecta și de a le observa, 
studia, dezasambla sau testa în scopul de a detecta 
încălcări sancționate prin prezentul regulament și de 
a obține mijloace de probă, este necesar să fie 
prevăzută o sumă de bani suplimentară ȋn bugetul 
A.N.P.C. în acest scop, ȋn valoare de 238.795 lei/an. 
În plus, pentru implementarea prevederilor art. 9 
paragraf (4) lit. (g) prin care se stabilește competența 
de a îndepărta conținutul unei interfețe online sau de 
a restricționa accesul la aceasta sau de a dispune 
afișarea explicită a unui avertisment către 
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consumatori în momentul accesării interfeței online, 
este necesară cooperarea cu organisme terțe, cum ar 
fi furnizorii de servicii de găzduire, registrele de 
domenii și cu structuri independente de expertiză şi 
cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei 
infrastructurilor cibernetice.   
Întrucât există posibilitatea ca anumite cazuri de 
investigare/asigurare a respectării legislației de 
protecţie a consumatorilor, la nivel naţional, să se 
dovedească ulterior a fi cazuri cu dimensiune 
transfrontalieră, este necesar ca A.N.P.C.  să ȋşi 
suplimenteze competenţele pe care le are ȋn prezent, 
ȋn vederea asigurării activității de control necesară 
supravegherii pieţei la nivel național, inclusiv pentru 
a obține mijloace de probă. 
 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. Proiectul de act normativ, ce vizează 
asigurarea cadrului legal necesar aplicării 
Regualmentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului 
European şi al Consiliului, 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, are drept scop facilitarea 
cooperării între autorităţile publice însărcinate cu 
aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a 
consumatorilor, în cazul în care acestea se confruntă 
cu încălcări transfrontaliere, contribuind la buna 
funcţionare a pieţei interne, la coerenţa aplicării 
legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor şi 
la supravegherea intereselor economice ale 
consumatorilor. 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Impactul asupra mediului afaceri Producătorii, comercianții, vânzătorii, piețele online, 
intermediarii, în special cei care operează în mai 
multe state membre, în mediul online și în cel 
offline, sunt afectați de incertitudinile și costurile 
mai ridicate generate de complexitatea și diversitatea 
celor 28 de regimuri de asigurare a aplicării 
legislației din UE. Din cauza abordărilor divergente 
ale statelor membre cu privire la asigurarea aplicării 
legislației, astfel de comercianți au nevoie de 
expertiză juridică cu privire la fiecare dintre aceste 
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sisteme. Mai mult, toți comercianții au de pierdut în 
condițiile unei concurențe neloiale din partea 
comercianților care nu se conformează normelor și 
care și-au dezvoltat modele de afaceri care le permit 
să se sustragă legii și să aducă prejudicii 
consumatorilor dintr-o altă țară. Propunerea va spori 
securitatea juridică pentru întreprinderi, iar 
consecvența și coerența în asigurarea aplicării 
legislației la nivel transfrontalier vor stimula 
competitivitatea comercianților care respectă legea 
și vor asigura condiții de concurență mai echitabile 
în cadrul pieței unice. Propunerea nu impune noi 
obligații juridice pentru întreprinderi. 

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. Impactul social Consumatorii care cumpără dintr-o altă țară servicii 
și bunuri în mediul online și offline sunt vizați de 
propunere, întrucât obiectivul principal al acesteia 
este acela de a spori protecția consumatorilor pe 
aceste piețe. Propunerea va elimina parțial riscul la 
care sunt expuși consumatorii de a suferi prejudicii 
de exemplu atunci când nu le sunt livrate produsele 
cumpărate dintr-o altă țară sau atunci când le sunt 
furnizate informații înșelătoare cu privire la 
modalitățile de plată ori atunci când plățile sunt 
efectuate prin setări implicite, fără consimțământul 
lor explicit. Consumatorii vor beneficia de o 
protecție mai mare atunci când vor face cumpărături 
transfrontaliere, în special în mediul online. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate  
Secţiunea a 4-a 

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

- mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

Nu este cazul 

a) buget de stat, din acesta:       
(i) impozit pe profit       
(ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:       
(i) impozit pe profit       
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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 81 96 100 100 100 95,40 
(ii) bunuri şi servicii       
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) bugetele 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 În vederea asigurării respectării art.3 lit. (d) din 
Regualmentul (UE) 2017/2394  privind competența 
de a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de 
testare, dacă este necesar, sub o identitate falsă, 
inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, 
dezasambla sau testa în scopul de a detecta încălcări 
sancționate prin prezentul regulament și de a obține 
mijloace de probă, este necesar să fie prevăzută o 
sumă de bani suplimentară ȋn bugetul A.N.P.C. în 
acest scop, ȋn valoare de 238.795 lei/an. 

Secţiunea a 5 –a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii. 

La data de 17 ianuarie 2020, când Regulamentului 
(UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, 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 
va fi aplicabil, va fi abrogată H.G. 244/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, care asigură 
cadrul juridic necesar aplicării Regulamentului 
2006/2004. 
 

11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 
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publice: 
    a) impact legislativ - prevederi de 
modificare şi completare a cadrului normativ 
în domeniul achiziţiilor publice, prevederi 
derogatorii; 
    b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic - sisteme electronice 
utilizate în desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică, unităţi centralizate de 
achiziţii publice, structură organizatorică 
internă a autorităţilor contractante. 
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 stabileşte măsurile 
necesare punerii în aplicare la nivel național a 
prevederilor art. 4, art. 5 alin. (3), art. 9, art. 10 
alin.(1), art. 27, art. 30, art. 37 alin (1) si ale art. 39 
din Regulamentului (UE) 2017/2394 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, 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. 
In vederea asigurării aplicării în România a 
prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 
2017/2394, care prevede obligativitatea desemnării 
biroului unic de legătură şi autorităţile competente 
responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul 
protecţiei consumatorilor și ȋn vederea asigurării 
accesului la baza de date prevazută la art. 35 din 
respectivul regulament, a fost emisa Hotărârea nr.... 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 
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este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 
3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, in 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 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Este necesar avizul Consiliului Legislativ 
 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

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, Energiei și Mediului 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. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

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 

Pentru punerea ȋn aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile administraţiei publice 
centrale este necesara extinderea competenţelor 
instituţiilor existente, in vederea asigurarii 
respectarii art. 9 din Regualmentului (UE) 
2017/2394. 
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2. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul „Proiect de lege privind stabilirea 

competenţelor biroului unic de legătura şi a autorităţilor competente ȋn conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, 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”, pe care, dacă sunteţi de acord, 
vă rugăm să îl aprobați. 

 
 

Lege 
privind stabilirea competenţelor biroului unic de legătura şi a autorităţilor competente ȋn 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, 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 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege 

 
 

CAPITOLUL I 
 Obiect, domeniu de aplicare și definiții 

 
Art.1. - (1) Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel național a 

prevederilor art. 4, art. 5 alin. (3), art. 9, art. 10 alin.(1), art. 27, art. 30, art. 37 alin (1) si ale art. 39 
din Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, 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 ȋn continuare Regulamentul  

(UE) 2017/2394. 
Art.2. - (1) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc după cum urmează: 

a) autorităţi publice - ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 
autorităţile şi instituţiile publice autonome, autorităţile administraţiei publice locale şi de la nivel 
judeţean, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora; 
b) birou unic de legătură - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, desemnată  prin 
art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. ……../2020 privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea aplicării anumitor prevederi din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului 
European şi al Consiliului, 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, precum și conform definiției la art. 3 pct. (7) din Regulamentul (UE) 
2017/2394; 
c) autorităţi competente – astfel cum sunt definite la art. 3 pct. (6) din Regulamentul (UE) 
2017/2394 și prevăzute în anexa Hotărârii Guvernului nr. ……./2020; 
d) legislația în materie de protecție a consumatorului – actele normative prevăzute în anexa 
prezentei legi. 
(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 3 din 
Regulament.  
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CAPITOLUL II 
Competenţele biroului unic de legătură și ale autorităţilor competente  

 
 Art.3. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în calitate de birou unic de 
legătură, este răspunzătoare de coordonarea activităților de anchetă și de asigurare a respectării 
legislației desfășurate de autoritățile competente şi de alte autorități publice, în conformitate cu art. 5 
alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2394.  
 

Art.4. - (1) Autorităţile competente dispun de competențele minime de anchetă și de 
asigurare a respectării legislației prevăzute la art. 9 alin. (3) - (7) din Regulamentul (UE) 2017/2394. 
(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 maxim 10 zile lucrătoare.  
(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) În cazul în care prin conținutul unei interfețe online se încălcă legislația și nu sunt disponibile 
alte mijloace eficace pentru a pune capăt sau a interzice încălcarea și pentru a evita riscul unor 
prejudicii grave aduse intereselor colective ale consumatorilor, autoritățile competente solicită: 
a) îndepărtarea conținutului unei interfețe online sau restricționarea accesului la aceasta sau afișarea 
explicită a unui avertisment către consumatori în momentul accesării interfeței online; 
b) furnizorilor de servicii de găzduire să înlăture, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la o 
interfață online; 
c) registrele de domenii sau operatorilor de registre să elimine un nume de domeniu complet 
calificat și să permită autorității competente în cauză să îl înregistreze. 
(5) Autoritățile competente solicită comercianților luarea măsurilor prevăzute la alin. (4) lit. a) în 
baza unui ordin sau a unei decizii motivate. 
(6) Ordinul sau decizia emisă potrivit alin. (5) poate fi atacată la instanța de contencios 
administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(7) Autoritățile competente solicită furnizorilor de servicii de găzduire și registrelor de domenii sau 
operatoriilor de registre luarea măsurilor prevăzute la alin. (4) lit. b) și c) în baza unui ordin sau a 
unei decizii motivate care nu a fost atacată conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 
sau în baza unei hotărâri judecătorești  definitive.   
(8) Responsabilitatea juridică 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. 
 

Art.5. - (1) În măsura în care se consideră necesar, ţinând cont de toate interesele implicate 
şi, în special, de interesul public, chiar fără a exista o dovadă a unei pierderi sau a unui prejudiciu 
efectiv ori a intenţiei sau a neglijenţei comerciantului, autoritățile competente pot dispune, prin ordin 
sau decizie motivată, publicarea numelui site-ului pe o „listă neagră”. 
(2) Autoritățile competente pot dispune, prin ordin sau decizie motivată, scoaterea site-urile din 
"lista neagră".  
(3) Ordinul sau decizia emise potrivit alin. (1) și (2) pot fi atacate la instanța de contencios 
administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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(4) Contestarea în instanță nu suspendă de drept executarea măsurii dispuse. 

(5) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor publică pe site-ul propriu "lista neagră" 
care conţine site-urile care încalcă sau au încălcat legislația prevăzută în Anexă. 
(6) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor introduce sau scoate site-urile în/din "lista 
neagră" în baza ordinului sau a deciziei emise de autoritățile competente, conducătorii unităților cu 
personalitate juridică din subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau a 
conducătorului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.  
(7) Responsabilitatea juridică aparține autorităților competente solicitante. Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorilor nu suportă nicio consecință juridică ca urmare a aplicării măsurilor 
solicitate de autoritățile competente.  
 

Art. 6. -  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. 

 
Art. 7. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor transmite Comisei 

Europene următoarele informații:  
a) termenele de prescripție, conform art. 4 din Regulamentul (UE) 2017/2394;  
c) textul actelor normative adoptate și al acordurilor pe care le încheie pentru implementarea 
Regulamentului, conform art. 39 din Regulamentul (UE) 2017/2394.  
(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor transmite celorlate state membre 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, astfel cum se prevede la art. 37 
alin (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/2394. 
(3) Autorităţile competente transmit Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la 
solicitarea acesteia, informații cu privire la: 
a) activitățile pe care le desfășoară în domeniile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Regulamentul (UE) 
2017/2394, ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare; 
b) prioritățile stabilite pentru asigurarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2394, 
astfel cum se prevede la art. 37 alin (1) și la alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2394,  ȋn termen 
de 20 zile lucrătoare de la solicitare.   

 
CAPITOLUL III  

Competențe suplimentare ale Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 

Art. 8. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, numărul maxim de posturi al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se suplimentează cu 8 posturi necesare desfăşurării 
activităţii specifice de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2394. 

Art. 9. - În scopul exercitării supravegherii pieţei, inclusiv pentru a obține mijloace de probă, 
personalul din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor are cel puțin următoarele 
competențe:  
a) de a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar, sub o identitate falsă, 
inclusiv de a le inspecta, studia, dezasambla; 
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b) de a avea acces la orice documente, orice date sau orice informații relevante referitoare la o 
încălcare sancționată prin prezentul regulament, 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 agenție publice sau oricărei persoane fizică 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 în 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;  
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; 
f) de a solicita: 
i) comercianților  în cauză îndepărtarea conținutul unei interfețe online sau restricționarea accesului 
la aceasta sau afișarea explicită a unui avertisment către consumatori în momentul accesării 
interfeței online; 
ii) furnizorilor de servicii de găzduire să înlăture, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la o 
interfață online; 
iii) 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. 

 
CAPITOLUL IV 

                                                    Contravenții și sancțiuni 
 
  Art.10. – (1) Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 60.000 lei - 100.000 
lei: 
a) împiedicarea, în orice mod, de către comercianți, a activității de control desfășurată de  
autoritățile competente pentru aplicarea Regulamentului, conform competenţelor prevăzute la art. 4 
din prezenta lege; 
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, 
conform competenţelor prevăzute la art. 4 din prezenta lege; 
c) ȋmpiedicarea, în orice mod, de către comercianți, a activității de control desfășurată de  
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ȋn scopul exercitării supravegherii pieţei la 
nivel național, inclusiv pentru a obține mijloace de probă, conform competenţelor prevazute la art. 9 
din prezenta lege; 
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 ȋn scopul 
exercitării supravegherii pieţei la nivel național conform competenţelor prevazute la art. 9 din 
prezenta lege. 
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  Art.11. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 lit. a) şi  
b) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor competente;   
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 lit. c) şi lit. d) se 
realizează de către persoanele împuternicite din cadrul Autoritatii Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor. 
 
  Art. 12. – Prevederilor art.10 nu le sunt aplicabile  28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
  Art.13. -  Furnizorii de servicii de găzduire, registrele de domenii sau de operatorii de 
registre pun în aplicare măsurile dispuse de autoritățile competente conform art. 4 alin. (4) lit. a), în 
termenul solicitat de acestea.  
 

Art.14. -  Prin derogare de la prevederile art. 391 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/ 
2001, în cazul în care contravenientul, persoană juridică fără sediu în România, nu a achitat amenda 
în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii, autoritățile competente/ Autoritătea 
Națională pentru Protecția Consumatorilor vor comunica din oficiu Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, 
neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, 
ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat plângerea, în 
termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă. 

 
CAPITOLUL V 

Intrarea în vigoare 
 

Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I 
 

Prezenta lege transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului 
European şi al Consiliului, 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. 

 


