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7 aprilie 2020 

 

 

Către:    Parlamentul României, Senat 

 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări 

În atenția:  Domnului Șerban NICOLAE, Președinte 

 

Comisia economică, industrii și servicii  

În atenția: Domnului Daniel ZAMFIR, Președinte 

 

Subiect: Propunere legislativă privind Statutul Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor – L468/2016 

 

 

Stimați domni Președinți, 

 

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) vă transmite în cele ce urmează punctul de vedere cu privire la 

propunerile de amendamente discutate în cadrul ședințelor comisiilor de raport cu privire la Propunerea 

legislativă privind Statutul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (denumit în cele ce urmeaza 

ca ”Proiectul de lege” sau ”L468/2016”).  

Astfel, am luat act de faptul că, urmare a deciziei Plenului Senatului din data de 10 februarie 2020 de a 

transmite în atenția Comisiei Economice, Industrii și Servicii și a Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, 

imunități și validări, Proiectul de lege în vederea întocmirii unui raport comun suplimentar față de Raportul 

comun întocmit de cele două Comisii de specialitate ca urmare a ședintelor desfășurate în perioada 10.12.2019 

– 11.12.2019 (”Raport comun inițial”), au fost depuse o serie de amendamente. În acest context, dorim să vă 

transmitem opinia mediului de afaceri cu privire la 3 amendamente: 

1. Înființarea unui Consiliu Consultativ format din reprezentanți ai consumatorilor (art. 10 alin 5-8) 

 2. Reglementarea regimului sancționator prin aplicarea de amenzi la cifra de afaceri (art. 30 alin (1)  

3. Cumulul atribuțiilor de reglementare, supraveghere și control 

Astfel, va rugam sa regăsiți mai jos punctul nostru de vedere și propunerile pentru fiecare din cele trei aspecte 

mai sus menționate: 
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1. Înființarea unui Consiliu Consultativ format din reprezentanți ai consumatorilor 

În primul rând dorim să subliniem faptul că și în opinia noastră este necesară existența unui Consiliu 

Consultativ pe lângă Autoritatea Națională pentru protecția Consumatorilor (ANPC) însă modul în care a se 

propune să se construiască acest Consiliu are în opinia noastră câteva vicii procedurale, juridice și chiar 

constituționale, dintre care menționăm:  

- Există deja reglementat în Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, 

republicată (”OG nr. 21/1992”) un consiliu consultativ pe lângă ANPC:  

✓ constituit din reprezentanți ai tuturor parților implicate, autorități publice, mediul de afaceri 

și asociații de consumatori.  

În aplicarea prevederilor OG nr. 21/1992 a fost emisă și Hotărârea de Guvern nr. 251/1994 

prin care este stabilită componența Consiliilor consultative ( la nivel central și local) dar și 

regulamentul cadru de organizare și funcționare. La acest moment ANPC a demarat un proces 

de actualizare a acestui HG astfel încât componența sa să reflecte actorii relevanți (autorități 

publice, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai asociațiilor de consumatori) pentru protecția 

consumatorilor.  

✓ Ai cărui membrii nu sunt remunerați, prin urmare funcționarea sa nu presupune costuri de la 

buget.  

- Dincolo de suprapunerea de reglementări de natură a genera un cadru juridic lipsit de predictibilitate 

și securitate juridică, între cele două reglementări există câteva diferențe fundamentale: 

✓ Consiliul Consultativ constituit în baza OG 21/1992 are o componență echilibrată, respectiv 

atât reprezentanți ai autorităților publice cu atribuiții în materia protecției consumatorilor, 

dar și ai mediului de afaceri și ai asociațiilor de consumatori), pe când Consiliul Consultativ 

vizat de Proiectul de lege va avea în componență doar reprezentanții consumatorilor, care 

evident nu pot fi echidistanți și independenți când este vorba despre a face recomandări 

ANPC. Or, rolul acestui consiliu ar trebui să fie acela de a sprijini Autoritatea cu o părere 

independentă în calibrarea politicilor de protecție a consumatorilor.  

✓ Consiliul Consultativ constituit în baza OG 21/1992 nu presupune costuri de la buget, pe când 

Consiliul Consultativ vizat de Proiectul de lege are în vedere remunerarea membrilor, prin 

urmare trebuie identificată sursa de finanțare și mecanismele aferente.  

 

Având în vedere cele de mai sus, în măsura în care legiuitorul dorește reglementarea în acest Proiect de lege 

a Consiliului Consultativ, vă rugăm să aveți în vedere că, în opinia noastră, acest Consiliu ar trebui să aibă în 

componență și reprezentanți ai structurilor asociative reprezentative ale mediului de afaceri, astfel încât să 

se asigure o consultare independentă a părților implicate în calibrarea politicilor de protecție a 

consumatorilor.  
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2. Reglementarea regimului sancționator prin aplicarea de amenzi la cifra de afaceri 

CPC își exprimă îngrijorarea față de dubla reglementare a  faptelor contravenționale și a regimului sancționator 

atât în OG nr. 21/1992 – cadrul general de reglementare in materia protecției consumatorilor- cât și într-un 

act normativ având ca obiect de reglementare principal organizarea și funcționarea unei autorități publice.  

Totodată prin reglementarea acestui regim sancționator suplimentar se creează o suprapunere de 

reglementări de natură a afecta stabilitatea și predictibilitatea circuitului juridic. Menționăm cu această ocazie 

faptul că regimul sancționator în materia protecției consumatorilor este deja unul extrem de reglementat, atât 

la nivel general aplicabil (OG 21/1992) cât și printr-o serie de alte reglementări specifice (Codul consumului, 

Legea 363/2007, OUG 50/2010, OUG 52/2016 etc), toate aceste acte stabilind sancțiuni pentru încălcarea 

obligațiilor reglementate în corpul acestora.  Mai mult, mediul de afaceri și-a arătat constant disponibilitatea 

de a colabora cu autoritățile în identificarea unor soluții viabile pentru descurajarea faptelor contravenționale 

care ar putea afecta interesele consumatorilor. În acest sens, au existat o serie de discuții cu Autoritatea 

Națională pentru Protecția Consumatorilor în legătură cu valoarea și modul de determinare a sancțiunilor 

aplicabile conform OG 21/1992 astfel încât să fie un factor descurajant pentru agenții economici în 

eventualitatea încălcării prevederilor acestui act normativ. 

Astfel, în opinia noastră reglementarea regimului sancționator ar trebui să rămână în OG nr. 21/1992 și în 

paralel inițiat un act normativ separat pentru actualizarea nivelului amenzilor reglementate de acel act 

normativ la noile realități economice și sociale.  

Opinia de mai sus este împărtășită și în avizul Consiliului Legislativ emis pentru acest proiect de act normativ 

care menționează expres faptul că ”normele prin care se stabilesc sancțiuni pentru contravențiile prevăzute în 

art. 50 și 51 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor ar fi trebuit să se 

reintegreze în acest din urmă act normativ, și nu în actul normativ care reglementează statutul Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor”, subliniind totodată faptul că ”stabilirea, pentru toate 

contravențiile prevăzute în art. 50 și 51 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorului 

a unei amenzi unice, ale cărei limite sunt extrem de largi – de la 0.5% la 10% din cifra de afaceri (…) – are 

semnificația acordării unei puteri discreționare a Consiliului ANPC (…). O astfel de soluție legislativă vine în 

contradicție cu principiul legalității sancțiunilor contravenționale (…).” 

Prin întreg Capitolul V, se creează paralelism legislativ cu prevederile OUG nr. 21/1992 privind protecția 

consumatorului precum și cu regimul sancționator instituit prin alte acte normative incidente (e.g. Legea 

nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, Legea 

nr. 296/2004 privind Codul consumului etc.). Reamintim că paralelismul este expres interzis de art. 16 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor nor mative. 

Mai mult, regimul sancționator prevăzut de prezenta dispoziție nu este corelat cu cel instituit de OG nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și de OUG nr. 21/1992 și de celelalte acte 

normative incidente în materia protecției consumatorului, potrivit cărora autoritatea poate aplica 

sancțiuni contravenționale principale și complementare, noțiunea de „măsură preventivă” nefiind definită 

de actele normative în vigoare. Aplicarea unei astfel de „măsuri preventive” ar încălca și pr ezumția de 

nevinovăție stabilită prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului („CEDO”).  
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Nu în ultimul rând, reglementarea regimului sancționator prin prezentul Proiect legislativ este în dezacord 

cu prevederile art. 73 din Constituție, întrucât instituirea sancțiunilor contravenționale nu intră în 

domeniul de reglementare al legii organice.  

Contravențiile în materia protecției consumatorului sunt prevăzute de un număr mare de acte normative, 

în afara OG nr. 21/1992. Cu titlu de exemplu, menționăm Legea nr . 193/2000, OUG nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru consumatori, Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte 

ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană 

privind protecția consumatorilor. 

CPC subliniază faptul că instituirea unui regim sancționator agravant prin intermediul unui act normativ cu 

caracter general ce își propune să reglementeze aspecte de organizare și funcționare a unei autorități publice 

va conduce la crearea unui cadru legal neclar și, mai ales, lipsit de previzibilitate. 

Cu toate acestea, în măsura în care legiuitorul dorește reglementarea în acest Proiect de lege și a acestui 

regim sancționator vă rugăm să aveți în vedere că în opinia noastră acest regim sancționator ar trebui să 

aibă în vedere varianta votată în Raportul inițial (i.e. de a aplica o amendă agravantă de maximum 10 ori 

amenda maximă) pentru că un astfel de nivel asigură un factor descuranjant pentru eventuale săvârșirea 

de eventuale contravenții fără însă să riște să pună în pericol chiar existența unor companii. În plus, Proiectul 

de lege ar trebui să conțină și câteva criterii de determinare a  tipului și valorii sancțiunii cu respectarea 

criteriului proporționalității (e.g. natura, gravitatea, impactul încălcării, conduita agentului economic, 

sancțiuni anterioare, pierderile și beneficiile agentului economic, etc.).  În acest sens, vă transmitem în anexă 

o propunere de completarea a prevederilor așa cum au fost adoptate în Raportul inițial.  

În opinia noastră, instituirea unui regim sancționator aplicabil prin raportare la cifra de afaceri a operatorilor 

economici într-un domeniu ce abundă în materii reglementate prin legislație armonizată la nivelul Uniunii 

Europene nu poate conduce decât la plasarea României într-o poziție vulnerabilă față de multiple proceduri 

de infringement ce ar putea fi inițiate la nivelul Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor. Cu 

titlu de exemplu menționăm 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 care impune 

statelor membre obligația de a reglementa modul de individualizare/circumstanțiere a amenzilor aplicate în 

materia protecției consumatorilor, cuprinzând chiar câteva criterii indicative în acest sens. Menționăm faptul 

că înțelegem că în înțelegea noastră ANPC are în lucru un proiect de implementare a acestei Directive, act 

normativ care va impacta inclusiv regimul sancționator.  Totodată, de avut în vedere faptul că această 

Directivă impune aplicarea prevederilor sale începând cu anul 2022, în ideea în care toate statele membre 

să adopte o abordare unitară în implementarea Directivei. 

3. Cumulul atribuțiilor de reglementare, supraveghere și control  

Cumulul atribuțiilor de reglementare, supraveghere a pieței și control în sarcina ANPC conferă acestei 

autorități putere discreționară și excesivă, încalcă principiile legalității și echilibrului, creează exces și 

suprapunere de reglementare. 
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Deși spre deosebire de forma adoptată de Camera Deputaților, prezenta formă circustanțiază mai clar 

atribuțiile ANPC prin raportare la legislația protecției consumatorului, instituirea unei ‘supra-autorități’, cu 

competențe generale de reglementare, supraveghere și control încalcă principiile legalității și 

proporționalității, prevăzute expres de art. 6 și art. 9 din Codul administrativ, dar și de Constituție. Conferirea 

unor puteri discreționare și necenzurate ANPC contravine echilibrului ce trebuie să caracterizeze formele de 

activitate ale administrației publice, cu atât mai mult în contextul în care art. 2 alin. (2) prevede că activitatea 

ANPC nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate. Reglementarea vagă și generală a atribuțiilor de supraveghere 

ce revin ANPC creează premisele aplicării unor măsuri abuzive și arbitrare și contravine previzibilității și 

transparenței ce ar trebui să caracterizeze activitatea autorităților publice.  

Atribuțiile de inițiativă legislativă și avizare a proiectelor de acte normative nu trebuie să aparțină autorității 

căreia îi revine competența controlului și aplicării sancțiunilor. Imperativul instituirii unor limitări și realizării 

unui echilibru între competențele ce revin diferitelor autorități implicate în sfera protecției consumatorului 

este esențial într-o societate democratică și impune separația atribuțiilor de reglementare, supraveghere și 

control și sancționare, precum și instituirea unor pârghii de control. Or, reunirea tuturor acestor atribuții în 

sfera de competență a ANPC conferă acestei autorități puteri discreționare și predispune la un comportament 

abuziv, iar instituirea unor astfel de prevederi încalcă principiile legalității și proporționalității. 

Soluția separării atribuțiilor de reglementare de cele de control și sancționare este în acord cu sistemul 

existent în mai multe state europene, unde autoritățile însărcinate cu controlul respectării legislației 

protecției consumatorului nu au drept de inițiativă legislativă. 

 

Având în vedere toate aceste aspecte, vă transmitem în Anexă propunerile de amendamente față de 

Raportul inițial comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisiei economice, 

industrii și servicii.  

CDR își exprimă interesul și disponibilitatea de a participa, pe cale digitală, la orice dezbateri din Parlamentului 

României cu privire la acest subiect. 

 

Cu considerație, 

Anca Damour 

Leader Grup de lucru Consumatori și Concurență 

 

 


