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12 iunie 2020 

Stimați domni Președinți, 

Stimați Deputați, 

 

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) se adresează dumneavoastră cu privire la Propunerea 

legislativă privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor şi serviciilor pentru 

consumatori, înregistrată la Camera Deputaților pentru dezbatere cu nr. PL-x nr. 460/2019 (”Proiectul de 

lege”).   

Cum vom argumenta în detaliu în cele ce urmează, în opinia CDR,  se impune ca Proiectul de lege să fie 

respins, iar procedura legislativă dedicată scopului urmărit prin acest Proiect de lege – reglementarea 

conceptului de ”dublu standard” - să ia forma unui nou demers care să asigure participarea tuturor 

actorilor implicați, atât din mediul public cât și privat, cu scopul creării unui cadru legislativ coerent, 

previzibil și transparent și, cel mai important, conform cu legislația aplicabilă la nivelul Uniunii Europene 

inclusiv în ceea ce privește definirea și reglementarea conceptului în discuție – transpunerea Directivei 

nr. 2161/2019 – New Deal for Consumers (Noi Avantaje pentru Consumatori).  

CDR susține creșterea gradului de protecție legislativă a consumatorilor și, în acest sens, susține că acest 

concept al ”dublului standard” trebuie reglementat la nivelul legislației românești, însă o astfel de 

reglementare trebuie făcută într-un mod echilibrat și pe deplin corelat cu cadrul legislativ intern și 

european, astfel încât să se asigure respectarea principiilor predictibilității și stabilității legislative, și 



 

 

implicit a drepturilor și obligațiilor subiecților de drept vizați, în cadrul unui stat de drept, membru al 

Uniunii Europene.    

Redăm în cele ce urmează o serie de argumente relevante, structurate în considerarea a două perspective: 

lipsa caracterului deopotrivă legal și oportun al Proiectului de lege în contextul unei perioade de 

transpunere a legislației Uniunii Europene privind dublul standard, pe de o parte, și lipsa corelării 

prevederilor substanțiale ale Proiectului de lege cu dispozițiile legislației europene aplicabile, pe de altă 

parte. Nu în ultimul rând, subliniem în cele ce urmează incertitudinea în punerea în aplicare a procedurii 

de sancționare referitoare la dublul standard de calitate în cazul adoptării Proiectului de lege. 

 

I. Lipsa caracterului legal și oportun al Proiectului de lege în cadrul unei perioade de transpunere  

După cum cunoașteți, în data de 18 decembrie 2019, Directiva 2161/2019 în ceea ce privește o mai buna 

asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor 

norme (”Directiva nr. 2161/2019”) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul 328L), 

intrând în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. 

Conform dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Directiva nr. 2161/2019: 

”(1) Până la 28 noiembrie 2021, statele membre adoptă și publică dispozițiile necesare pentru a se 

conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective. 

Statele membre aplică dispozițiile respective începând de la 28 mai 2022. (...)”  

Rezultă astfel că România, ca stat membru al Uniunii Europene, se află în prezent în cadrul unei perioade 

de transpunere a unei legislații europene în materia dublului standard, iar orice demers legislativ inițiat la 

nivel național (să nu uităm însă că Proiectul de lege a fost inițiat la o dată anterioară publicării Directivei 

nr. 2161/2019) pe o temă reglementată printr-un act normativ european în vigoare trebuie să asigure o 

deplină concordanță a prevederilor legale propuse spre adoptare cu dispozițiile actului normativ 

european. 

Mai mult decât atât, Directiva nr. 2161/2019 stabilește în mod expres că orice măsuri legislative adoptate 

la nivel național în transpunerea actului normativ european se vor aplica începând de la data de 28 mai 

2022, și doar după comunicarea către Comisie a textului de transpunere, aplicarea unor prevederi 

naționale în reglementarea dublului standard anterior acestei date fiind, din punctul nostru de vedere, cel 

puțin inoportună față de caracterul imperativ al prevederilor Directivei nr. 2161/2019 privind data de 

aplicare. 

Un alt element important ce ține de tehnica legislativă rezidă în faptul că Directiva nr. 2161/2019 

reglementează  aspectele „dublului standard”  (posibilitatea diferențierii unor bunuri)  în contextul mai 

larg al practicilor comerciale utilizate de profesioniști în relația cu consumatorii, actul normativ european 

modificând Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața 



 

 

internă față de consumatori, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 363/2007 privind combaterea 

practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii (”Legea nr. 363/2007”). 

După cum se poate observa însă, Proiectul de lege nu face nicio referire și nici nu ține cont de prevederile 

actuale ale Legii nr. 363/2007. Or, din perspectiva tehnicii legislative, întrucât directiva 2005/29/CE a fost 

implementată în legislația românească prin Legea nr. 363/2007, intervenția legislativă se impune a fi 

făcută printr-o propunere de modificare a cadrului legislativ existent și nu printr-un act normativ distinct.  

 

II. Lipsa corelării prevederilor substanțiale ale Proiectului de lege cu dispozițiile legislației europene 

aplicabile 

Proiectul de lege, în forma adoptată de Senat, în calitate de primă cameră sesizată, tratează incomplet și 

în totală necorelare cu agenda europeană, un subiect dezbătut pe larg la nivel european. Astfel, cum am 

subliniat mai sus, ceea ce la momentul inițierii Proiectului de lege se afla în forma unei propuneri 

legislative la nivelul UE, a devenit între timp Directiva nr. 2161/2019. Însă Proiectul de lege a ignorat, încă 

de la începutul demersului legislativ, elementele substanțiale ale propunerii legislative în curs de 

dezbatere la acel moment la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește dublul standard. 

Așa cum se menționează și în expunerea de motive a Proiectului de lege,  ”Comisia Europeană a finalizat 

în aprilie 2019 proiectul de Directivă din pachetul Noi avantaje pentru consumatori1”,  ce vizează diferite 

elemente ce țin de protecția consumatorului, inclusiv sancțiuni și norme care abordează problematica 

dublului standard de calitate a bunurilor în UE2.  Directiva nr. 2161/2019 prin care s-au adoptat cele mai 

multe dintre măsurile propuse reglementează (și) acest concept de ”dublu standard”/ al diferențierii 

bunurilor după cum urmează: Art. 3: Modificarea Directivei 2005/29/CE.  

”3. La art. 6 alin (2), se adaugă următoarea literă: 

(c) orice activitate de comercializare a unui bun, într-un stat membru, ca fiind identic cu un bun 

comercializat în alte state membre, deși bunul respectiv are o compoziție sau caracteristici semnificativ 

diferite, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de factori legitimi și obiectivi.” 

Astfel, raportat la forma finală a Directivei nr. 2161/2019, menționăm următoarele aspecte: 

Terminologia folosită în Proiectul de lege supus aprobării dumneavoastră este destul de generală și 

succintă, nefiind de natură să răspundă principiului securității și predictibilității legislației, astfel încât 

subiecților de drept vizați să le fie clare drepturile și obligațiile ce le incumbă. Mai mult, terminologia 

folosită și normele de drept propuse nu sunt corelate cu reglementarea instituită la nivel european, astfel 

ca s-ar ajunge la o abordare total neunitară la nivel european a acestui concept al ”dublului standard”.  

 
1 Este vorba despre pachetul New Deal for Consumers, cele mai multe dintre măsurile propuse fiind reflectate 
astăzi în Directiva nr. 2161/2019. 
2 https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1755_ro.htm 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1755_ro.htm


 

 

Astfel, Directiva nr. 2161/2019, când tratează conceptul de ”dublul standard”, are în vedere următoarele 

aspecte: 

1.  Directiva impune condiții specifice  de incidență a dublului standard, care însă nu sunt prezente în 

Proiectul de lege.  

2.  Directiva permite existența unor diferențe de compoziție/caracteristici între bunuri prezente sub 

aceeași denumire/marcă în mai multe state membre UE în cazul în care există factori legitimi și 

obiectivi și se prezintă cu claritate clientului că există astfel de diferențe.  

3. Directiva face trimitere la aplicabilitatea conceptului de ”dublul standard” doar în ceea ce privește 

”bunurile” (bunurile sunt doar o componentă a produselor conform Directivei), în timp ce Proiectul de 

lege include în acest concept atât produse cât și servicii. Din perspectivă juridică distincția este 

importantă pentru că: 

✓ Se creează o situație de incertitudine juridică la nivelul cadrului legislativ. Legea nr. 363/2007 

privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii definește 

produsele ca fiind atât bunuri cât și servicii, astfel că trimiterile din proiectul de lege duc la un non 

sens juridic.  

✓ Directiva limitează aplicabilitatea dublului standard doar la bunuri întrucât legiuitorul European a 

considerat ca este nevoie de ”abordarea explicită a practicilor de comercializare a unui bun ca 

fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre, în cazul în care bunul respectiv are o 

compoziție sau caracteristici semnificativ diferite ”3 

✓ Serviciile, prin natura lor, nu pot fi subiect al conceptului de dublu standard, în cazul acestora 

neputând vorbi despre „compoziție sau caracteristici diferite” și nici despre ”disponibilitatea 

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

accesul la alimente sănătoase și nutritive, precum și de dreptul comerciantului de a oferi 

bunuri de aceeași marcă în ambalaje cu o greutate sau un volum diferit pe piețe geografice 

diferite”4, aspecte ce trebuie avute în vedere în analiza dublului standard.  

✓ Serviciile precum cele financiare, de telefonie sau internet sunt furnizate consumatorilor români 

raportat la particularitățile societății romanești, or a le include în conceptul de ”dublul standard” 

este un non sens juridic ( de exemplu,  în condițiile in care astfel de servicii sunt adaptate/desenate 

necesităților consumatorilor români și/sau după caz infrastructurii existente/particularităților 

societății românești, este dificil de stabilit care ar fi dublul standard al serviciilor de telefonie sau 

al serviciilor bancare). 

 
3 A se vedea Preambul 53 din Directiva (UE) 2019/2161 
4 A se vedea Preambul 53 din Directiva (UE) 2019/2161 



 

 

✓ Includerea în sfera de aplicare a serviciilor ar fi vădit contrară prevederilor Directivei nr. 

2161/2019.  

 

III. Incertitudine în punerea în aplicare a procedurii de sancționare referitoare la dublul standard de 

calitate.  

În conformitate cu practica autorităților naționale competente în domeniul protecției consumatorilor, 

este foarte probabil ca măsurile de sancționare să fie îndreptate împotriva vânzătorului, cu toate că nu 

există nicio vină sau neglijență (sau implicarea de orice fel, în cazul unor bunuri care provin de la terțe 

părți) care să îi poată fi imputată acestuia. 

Astfel, o implementare deficitară a reglementării dublului standard ar avea ca rezultat diverse probleme, 

printre care:  

(i) un potențial ridicat de discriminare între comercianții cu amănuntul în legătură cu aceeași 

categorie de bunuri,  

(ii) incertitudinea cu privire la persoana responsabilă să inițieze procedurile de rechemare / 

retragere de pe piața UE. 

 

Pe cale de consecință, și având în vedere toate cele de mai sus, nu considerăm a fi oportună adoptarea 

unei legislații națională care să contravină dispozițiilor Directivei nr. 2161/2019 înainte de data 

transpunerii (28 noiembrie 2021) sau care să intre în vigoare înainte de data de început prevăzută de 

legislația europeană (28 mai 2022), fiind necesar a fi avute în vedere și următoarele aspecte: 

▪ Statele membre trebuie să asigure un cadru procedural adecvat pentru a sancționa un standard 

dublu de calitate pentru bunurile comercializate în mai multe state membre ca fiind identice, 

având în același timp compoziție sau caracteristici semnificativ diferite, impunând autorităților 

publice obligația de a coopera cu autoritățile competente din alte state membre în cadrul 

procedurii adoptate prin Regulamentul nr. 2394/2017 - Cooperarea între autoritățile naționale cu 

privire la legislația în materie de protecție a consumatorului; 

▪ Regimul de sancționare reglementat la nivel național trebuie să instituie răspunderea 

producătorului / fabricantului bunului sau a oricărei altă persoană care deține răspunderea pentru 

introducerea bunului pe piață, în cadrul UE și / sau a legislației naționale.  

Din cunoștințele noastre, la nivelul Comisiei Europene este stabilit un plan de activități (seminarii, întâlniri 

de lucru s.a.) cu autoritățile competente din Statele Membre, în cadrul cărora sa fie discutat modul de 

transpunere cat mai armonizata a Directivei in toate Statele, precum si elaborarea unor îndrumări care să 

le sprijine în transpunerea corectă a Directivei. 



 

 

 

Prin urmare, raportat la toate aspectele de mai sus, în opinia noastră, adoptarea acestui Proiect de lege 

ar genera, pe lângă un cadru legislativ intern necorelat și neclar, cu riscul de a genera litigii / neînțelegeri 

între părțile implicate, și o necorelare cu legislația europeană aplicabilă în materie, cu riscul imposibilității 

aplicării la nivelul întregii Uniuni a unei legislații corelate și unitare, raportate la Piața Unică.  

Astfel, considerăm necesar ca orice reglementare legislativă a acestui concept sa fie făcută în mod 

echilibrat și corelat cu cadrul legislativ intern și internațional și susținem respingerea Propunerii 

legislative privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru 

consumatori - PL-x nr. 460/2019. 

Rămânem la dispoziție pentru eventuale clarificări și ne exprimăm întreaga disponibilitate pentru 

implementarea noului pachet adoptat de UE în legislația națională și de a participa la dezbaterile privind 

aceste Proiect de lege în comisiile de specialitate.  

 

 

Cu stimă, 

Anca Damour 

Ler Grup de lucru pentru Consumatori și Concurență 

 

 


