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Către: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului 

În atenția: domnului Președinte Eduardt Cozminschi, Președinte 

      domnului Paul Anghel, Director General 

 

 

Ref: Principii esențiale pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/2161 de modificare a 

Directivei 93/13/CE și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește o 

mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și 

modernizarea acestor norme  

 

 

4 septembrie 2020 

 

Stimați domni, 

 

În conformitate cu concluzia discuțiilor purtate între membri ai Coaliției pentru Dezvoltarea 

României (CDR), pe de o parte, și reprezentanți ai autorității pe care o reprezentați, pe de altă 

parte, în data de 28 iulie 2020, la sediul ANPC, revenim la dumneavoastră cu o serie de principii 

și aspecte pe care le considerăm esențiale în cadrul procedurii de transpunere în legislația 

națională a Directivei (UE) 2019/2161 de modificare a Directivei 93/13/CE și a Directivelor 

98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării 

normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme 

(numită în cele ce urmează ca ”Directiva nr. 2161/2019”). 

 

I.  Cadrul legislativ aplicabil 

Identificarea cadrului legislativ relevant reprezintă, din punctul de nostru de vedere, un punct de 

pornire esențial în cadrul procedurii de transpunere în legislația națională a Directivei nr. 

2161/2019, atât din punct de vedere al tehnicii legislative de utilizat în transpunerea modificărilor 

operate la nivelul Uniunii Europene față de legislația aplicabilă în materia protecției 

consumatorilor, cât și din perspectiva modificărilor substanțiale ce se impun a fi operate asupra 

legislației în prezent în vigoare la nivel național. 
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Astfel, redăm în cele ce urmează actele normative relevante, părți constitutive ale cadrului 

legislativ național aplicabil la momentul redactării prezentului document, asupra cărora Directiva 

nr. 2161/2019 produce un impact semnificativ. 

 
Act normativ aplicabil la nivelul UE – 
modificat prin Directiva nr. 2161/2019 

 

 
Act normativ aplicabil la nivel național  

Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive 
în contractele încheiate cu consumatorii 
(”Directiva nr. 13/1993”) 

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive 
din contractele încheiate între profesioniști și 
consumatori (”Legea nr. 193/2000”) 
 
Ordinul ANPC nr. 531/2001 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Comisie pentru 
Clauze Abuzive (”Ordin nr. 531/2001”) 
 
Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Normei 
privind unele măsuri de informare a 
consumatorilor, persoane fizice, de către 
operatorii economici prestatori de servicii în 
cadrul contractelor preformulate folosite de 
către aceștia  („Ordin nr. 92/2007”) 
 

Directiva 98/6/CE privind protecția 
consumatorului prin indicarea prețurilor 
produselor oferite consumatorilor (”Directiva 
nr. 6/1998”) 

Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind 
modalitatea de indicare a prețurilor 
produselor oferite consumatorilor spre 
vânzare (”HG nr. 947/2000”) 
 
Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de 
piață (”OG nr. 99/2000”) 
 
 

Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe 
piața internă față de consumatori (”Directiva 
nr. 29/2005”) 

Legea nr. 363/2007 privind combaterea 
practicilor comerciale incorecte ale 
comercianților în relația cu consumatorii și 
armonizarea reglementării cu legislația 
europeană privind protecția consumatorilor 
(”Legea nr. 363/2007”) 
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Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 privind 
protecția consumatorilor la încheierea și 
executarea contractelor la distanță privind 
serviciile financiare (”OG nr. 85/2004”) 
 
 

Directiva 83/2011/UE privind drepturile 
consumatorilor (”Directiva nr. 83/2011”) 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
34/2014 privind drepturilor consumatorilor în 
cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, 
precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative (”OUG nr. 34/2014”) 
 

 

II. Principii esențiale în transpunerea în legislația națională a Directivei nr. 2161/2019, 

Redăm în cele ce urmează principiile pe care le considerăm esențiale și necesar a fi avute în 

vedere în cadrul procesului de transpunere în legislația națională a Directivei nr. 2161/2019. 

După cum veți observa, principiile listate prezintă un grad de generalitate ridicat și sunt 

prezentate într-o ordine logică, astfel încât să folosească în identificarea unor aspecte esențiale 

în cadrul procedurii de transpunere.  

1. Procesul de transpunere va acoperi toate actele normative în a căror sferă de aplicare 

se regăsesc aspectele reglementate prin Directiva nr. 2161/2019. Procesul de 

transpunere va identifica o tehnică legislativă corectă în implementare, astfel încât să 

asigure transparență, certitudine și securitate juridică 

Având în vedere faptul că legislația națională în domeniul protecției consumatorilor se constituie 

din numeroase acte normative ale căror sfere de aplicare se întrepătrund adeseori, conducând 

la o anumită incertitudine juridică în rândul subiecților de drept (dar nu numai) cărora actele 

normative se adresează, este imperios necesar ca modificările legislative ce se impun a fi operate 

în asigurarea transpunerii Directivei nr. 2161/2019 să aibă în vedere toate prevederile legale 

aplicabile față de un anumit aspect al materiei, astfel încât să nu apară paralelisme legislative 

și/sau contradicții în cadrul legislativ aplicabil. 

Acest principiu listat se va raporta în implementare atât la actele normative naționale care 

transpun legislația relevantă a Uniunii Europene (și care este modificată prin Directiva nr. 

2161/2019) cât și la acele acte normative care, deși nu au fost adoptate și/sau modificate ulterior 

în scopul asigurării transpunerii legislației Uniunii Europene, reglementează aspecte în materia 

protecției consumatorilor ce constituie obiect al armonizării la nivelul Uniunii Europene. 
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Cu titlu de exemplu, Directiva nr. 2161/2019 modifică dispozițiile Directivei nr. 6/1998 în ceea ce 

privește modalitatea de indicare a prețurilor în cadrul acțiunilor promoționale de reduceri de preț 

desfășurate de operatorii economici în beneficiul consumatorilor.  

Or, este evident că o transpunere corectă a dispozițiilor Directivei nr. 2161/2019 de modificare a 

Directivei nr. 6/1998 trebuie să aibă în vedere, pe lângă HG nr. 947/2000 (actul normativ național 

de transpunere a celui din urmă legislații UE), și prevederile relevante ale OG nr. 99/2000, chiar 

și din perspectiva unei potențiale abrogări parțiale a celor din urmă pentru a evita un paralelism 

legislativ nedorit. 

Mai mult decât atât, o tehnică legislativă corectă în transpunerea Directivei nr. 2161/2019 

presupune operarea modificărilor legislative relevante asupra fiecărui act normativ de nivel 

național ce asigură în prezent cadrul legal de reglementare al aspectelor referite în actul normativ 

adoptat la nivel european (chiar dacă modificările sunt operate în final, printr-un act normativ 

unic). 

2. Modificările legislative în cadrul procedurii de transpunere vor fi operate în 

considerarea limitelor și a parametrilor indicați prin Directiva nr. 2161/2019.  

Fiind vorba despre aspecte armonizate la nivelul Uniunii Europene, modificările legislative 

necesar a fi operate în cadrul procedurii de transpunere vor avea în vedere limitele și parametrii 

stabiliți prin Directiva nr. 2161/2019 și nu vor excede cadrul legal creat prin actul normativ 

adoptat la nivelul Uniunii Europene (cu respectarea întocmai a condițiilor reglementate la nivelul 

Uniunii Europene în acest sens). 

Considerăm esențial pentru România și pentru menținerea competitivității și atractivității pieței 

naționale ca transpunerea prevederilor Directivei nr. 2161/2019 să nu introducă limite mai 

ridicate decât cele reglementate expres de legiuitorul european, nici din perspectivă substanțială 

și nici din perspectiva limitelor sancțiunilor.  

Acest principiu al respectării limitelor reglementării impuse la nivelul Uniunii Europene este 

îndeosebi important prin raportare la materiile reglementate prin Directiva nr. 2161/2019, cu 

impact direct asupra circulației bunurilor de consum și a prestării serviciilor pe o piață liberă. 

Vom oferi cu titlu de exemplu instituția dublului standard (reglementată cu titlu de noutate chiar 

și la nivelul UE) care face deja (în exteriorul unei proceduri inițiate în transpunerea Directivei nr. 

2161/2019) obiectul unor proiecte legislative inițiate la nivel național și care ignoră cu desăvârșire 

limitele și parametrii reglementați în acest sens prin Directiva nr. 2161/2019.  

Astfel, a fost propusă o reglementare a instituției dublului standard la nivel național care face 

abstracție de condițiile esențiale ce caracterizează reglementarea instituită prin Directiva nr. 

2161/2019, dintre care redăm: extinderea nejustificată (și nepermisă) a instituției dublului 
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standard la servicii furnizate consumatorului (Directiva nr. 2161/2019 stabilește în mod expres 

că reglementarea se aplică prin raportare la bunuri), reglementarea deficitară a elementelor 

constitutive ale unei fapte ce se constituie într-un dublu standard nepermis (eliminându-se 

elementul esențial reglementat de Directiva nr. 2161/2019, respectiv caracterul transfrontalier 

al practicii comerciale)1, reglementarea absolută a instituției dublului standard care nu permite 

nicio excepție, nesocotind astfel dreptul comerciantului de a adapta bunurile de aceeași marcă 

pentru diferite piețe geografice în baza unor factori legitimi și obiectivi, cum ar fi dreptul intern, 

disponibilitatea sau caracterul sezonier al materiilor prime ori strategiile voluntare menite să 

îmbunătățească accesul la alimente sănătoase și nutritive (Directiva 2161/2019 instituie o 

excepție pentru situația în care diferențele dintre produse pot fi justificate de factori legitimi și 

obiectivi. ). 

Analiza și implementarea corectă a limitelor și parametrilor stabiliți prin Directiva nr. 2161/2019 

este îndeosebi de importantă pe planul regimului sancționator stabilit prin actul normativ referit; 

am tratat acest aspect în mod distinct, în cadrul unui principiu autonom în cuprinsul prezentei 

liste, tocmai pentru a atrage atenția asupra importanței unei reglementări naționale corecte, în 

deplină conformitate cu Directiva nr. 2161/2019. 

 

3. Modificările legislative necesar a fi operate în cadrul procedurii de transpunere a 

Directivei nr. 2161/2019 prin raportare la regimul sancționator instituit  

După cum cunoașteți, Directiva nr. 2161/2019 reglementează un regim sancționator specific față 

de anumite încălcări ale cerințelor instituite în materiile reglementate, regim ce prezintă, prin 

construcția proprie, un caracter de noutate în domeniul protecției consumatorilor la nivelul 

Uniunii Europene. 

Un astfel de regim sancționator se impune a fi transpus în legislația națională în deplină armonie 

cu prevederile Directivei nr. 2161/2019, în caz contrar putându-se crea diferențe de tratament 

nejustificate în raport cu operatorii economici pe piața bunurilor și serviciilor oferite 

consumatorilor. 

 
1 Nu ne dorim să epuizăm prin aceasta subiectul instituției dublului standard și a modalității în care această instituție trebuie 
reglementată la nivel național astfel încât să se asigure o conformitate deplină a reglementării cu dispozițiile imperative ale 
Directivei nr. 2161/2019, însă nu vom oferi în acest context mai multe detalii cu privire la acest subiect dat fiind că prezentul 
document își propune un grad de generalitate ridicat. Problematica dublului standard rămâne însă una actuală (având în vedere 
și faptul că cel puțin o inițiativă legislativă pe această temă face subiectul unei proceduri de legiferare în curs, fără a se fi avut în 
vedere reglementarea Directivei nr. 2161/2019) și ne exprimăm întreaga disponibilitate pentru orice discuții viitoare în acest sens 
în cadrul procedurii de transpunere a Directivei nr. 2161/2019 (exprimându-ne totodată speranța că inițiativa legislativă în curs 
va fi înlăturată, iar discuțiile se vor purta în contextul procedurii de transpunere, cu luarea în considerare a cerințelor imperative 
reglementate prin actul normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene). 
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În acest, se va acorda o atenția sporită cel puțin următoarelor aspecte: 

(i) amenzile stabilite prin raportare la cifra de afaceri a operatorului economic se vor 

aplica doar în ipoteza constatării unor încălcări pe scară largă sau încălcări pe scară 

largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene2, astfel cum prevăd dispozițiile 

art. 21 din Regulamentul nr. 2394/2017 privind cooperarea între autoritățile 

însărcinate să asigure respectarea legislației în materia protecției consumatorilor 

(”Regulamentul nr. 2394/2017”).  

Astfel, din punctul nostru de vedere, orice act normativ de transpunere trebuie: 

• Să aibă in vedere definițiile deja prevăzute pentru noțiunile de încălcări pe 

scară largă sau încălcări pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii 

Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 2394/2017;  

• Să se limiteze la încălcările care îndeplinesc criteriile pentru a fi încadrate în 

definițiile încălcărilor pe scară largă sau încălcărilor pe scară largă cu o 

dimensiune specifică Uniunii Europene, doar acestora aplicându-li-se 

sancțiunile raportate la cifra de afaceri. În consecință, în urma transpunerii 

prevederilor Directivei nr. 2161/2019, legislația națională afectată de această 

directivă va conține două seturi de sancțiuni, aplicabile diferit, după cum 

încălcarea se califică sau nu în sfera încălcărilor pe scară largă;   

• să conțină și dispoziții de natură procedurală și substanțială care să fie pe 

deplin conforme cu prevederile Regulamentului nr. 2394/2017 și să asigure, 

în orice situație, faptul că o sancțiune stabilită și aplicată prin raportare la cifra 

de afaceri a operatorului economic are la bază o analiză și o investigație 

temeinică desfășurată prin raportare la comportamentul operatorului 

economic pe piața mai multor State Membre ale Uniunii Europene, nu doar 

prin raportare la limitele teritoriale ale României; 

 
2 Conform Regulamentului nr. 2394/2017:  
1. încălcare pe scară largă presupune: ”(a) orice acțiune sau omisiune care contravine legislației Uniunii care 
protejează interesele consumatorilor și care a adus, aduce sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale 
consumatorilor care își au reședința în cel puțin două state membre diferite de statul: (i) în care își are originea sau 
a avut loc acțiunea sau omisiunea în cauză; (ii) pe teritoriul căruia este stabilit comerciantul responsabil de acțiunea 
sau omisiunea în cauză; sau (iii) în care se găsesc mijloacele de probă sau activele comerciantului care au legătură 
cu acțiunea sau cu omisiunea respectivă, sau (b) orice acțiune ori omisiuni care contravin legislației Uniunii care 
protejează interesele consumatorilor și care au adus, aduc sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale 
consumatorilor și care au caracteristici comune, cum ar fi aceeași practică ilegală, încălcarea aceluiași interes și care 
survin în același timp, fiind comise de același comerciant, în cel puțin trei state membre”; în timp ce 
2. încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii presupune ”o încălcare pe scară largă care a adus, aduce 
sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor în cel puțin două treimi din statele membre ce 
prezintă cumulat cel puțin două treimi din populația Uniunii”. 
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• Să prevadă căile de atac împotriva unei astfel de decizii de a aplica amenda la 

cifra de afaceri, iar căile de atac să asigure un cadru corespunzător pentru 

respectarea dreptului la apărare. 

 

După cum cunoașteți, Comisia Europeană a elaborat în ultimii ani numeroase ghiduri 

și orientări de natură să se constituie într-un sprijin pentru autoritățile competente în 

materia protecției consumatorilor din Statele Membre, inclusiv în ceea ce privește 

asigurarea cooperării cu autoritățile omoloage în stabilirea și aplicarea sancțiunilor 

pentru încălcări transfrontaliere.  

Reiterăm și în acest context faptul că membrii CDR sunt pe deplin disponibili să 

colaboreze cu dumneavoastră în identificarea celor mai bune soluții legislative în acest 

sens, inclusiv prin prezentarea de sumare și materiale alternative a comunicărilor 

relevante formulate de Comisia Europeană în materie. 

(ii) orice procedură de supraveghere și control ce rezultă în stabilirea și aplicarea unei 

amenzi în sarcina operatorului economic va avea în vedere aplicarea criteriilor de 

individualizare a sancțiunilor stabilite prin dispozițiile Directivei nr. 2161/2019; acest 

lucru nu poate fi posibil decât prin instituirea unui cadru legal clar, coerent și previzibil 

care să reglementeze o procedură de supraveghere și control în considerarea 

cerințelor și criteriilor prevăzute în legislația europeană. 

Legislația națională care va transpune prevederile Directivei nr. 2161/2019 trebuie, în 

particular, să conțină criterii clare de individualizare a sancțiunilor ce urmează a fi 

aplicate, pentru a elimina / diminua din sistemul de aplicare a sancțiunilor 

subiectivismul potențial al agentului constatator. 

 

(iii) Aplicarea sistemului ablațiunii prevăzut de Legea nr. 203/2018 privind măsuri de 

eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. Din punctul nostru de vedere, 

legislația națională care va transpune prevederile Directivei nr. 2161/2019 ar trebui 

să nu excludă aplicarea facilității prevăzută de Legea nr. 203/2018 care permite plata 

a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege în termen de 15 zile de la data 

comunicării procesului-verbal de sancționare. Această facilitate oferă posibilitatea 

operatorilor economici de a conștientiza importanța prevederilor legale încălcate și 

de a-și adapta activitatea în mod corespunzător, beneficiind totodată de posibilitatea 

de a demonstra buna-credință și cooperare prin achitarea un cuantum mai mic al 

amenzii în termenul prevăzut de lege.  
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5. Intrarea în vigoare a prevederilor legislației naționale ce va fi adoptată în procesul de 

transpunere a Directivei nr. 2161/2019  

Având în vedere prevederile Directivei și scopul instituirii acestui termen, subliniem importanța 

stabilirii unei date de intrare în vigoare pentru legislația națională care să fie în acord cu data 

stabilită de Directiva nr. 2161/2019 pentru aplicarea măsurilor – respectiv 28 mai 2022. 

De asemenea, considerăm că ar fi util ca, înainte de implementarea sancțiunilor în legislația 

națională, să fie prevăzută o perioadă de tranziție care să creeze cadrul adecvat pentru aplicarea 

noului regim sancționator și să susțină prevenirea săvârșirii contravențiilor și educarea 

societăților, având în vedere principiile prevăzute de Legea prevenirii nr. 270/2017. 

*** 

 

Mențiunile formulate în cuprinsul acestui document își propun să ofere un set minim de principii 

generale de avut în vedere în cadrul procedurii de transpunere în legislația națională a Directivei 

nr. 2161/2019.  

Membrii CDR își declară întreaga disponibilitate de a continua dialogul cu ANPC pe această temă 

și rămânem la dispoziția autorității pentru orice discuții viitoare. 

Avem încredere într-o cooperare eficientă și productivă între autoritatea pe care o reprezentanți 

și reprezentanții industriei. 

Vă mulțumim anticipat pentru atenția acordată acestor chestiuni și rămânem la dispoziție pentru 

participarea la grupurile de lucru.  

 

Cu stimă, 

Anca Damour  

Leader Grup de lucru Consumatori și Concurență 


