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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 
 

Secţiunea a 2 – a 
Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

        Prin Hotărârea de Guvern nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel 
central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor 
fizice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să asigure aparatul tehnic 
pentru funcționarea comisiilor de insolvență la nivel central și teritorial. 

2. Schimbări preconizate 

  Pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de 
insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei 
persoanelor fizice, ANPC are în responsabilitate asigurarea funcționării comisiilor de insolvență la 
nivel central și a celor 42 de comisii de insolvență la nivel teritorial, prin asigurarea aparatului tehnic 
care pregătește lucrările comisiei de insolvență la nivel central, dar și a câte unui membru și a unui 
supleant în aceste comisii. Pentru asigurarea derulării procedurilor, se va constitui Direcția 
Insolvență. 
 În ceea ce privește resursele necesare, pentru procedurile aferente insolvenței persoanei fizice – 
este necesară alocarea de personal după cum urmează: 

- Direcția Insolvență – 314 posturi contractuale 
Cheltuielile de personal estimate sunt, pentru anul curent, de 574 mii lei, iar pentru fiecare din 
următorii patru ani de 14.383 mii lei. Media pe cinci este de 11.621 mii lei.  
Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt, pentru anul curent, de 2.790 mii lei. Media pe cinci este de 
4.582 mii lei. 
Pentru această structură se impune derularea de activități de informare, atât a consumatorilor, cât 
și a comercianților.   
Procedura insolvenței persoanelor fizice reprezintă o noutate pentru sistemul juridic și administrativ 
din România, prin urmare este esențială corecta informare a consumatorilor și a comercianților prin 
toate mijloacele de comunicare. 
Pentru a asigura funcţionarea acestei structuri, este necesară achiziționarea de bunuri și servicii, 
dintre acestea menționăm un număr de 10 autoturisme alocate procedurii insolvenţei persoanelor 
fizice. 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru a putea demara procedurile 
inițiale prevăzute de lege, pentru anul 2016, organizează concursuri în vederea angajării unui 
număr de 68 de posturi, salariați cu statut de personal contractual. Pentru anul 2017 se vor 
ocupa 246 de posturi. 
Proiectul prevede modificarea și completarea Hotărării de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în sensul celor arătate. 
3. Alte informaţii 
Nu sunt 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Armonizarea la nivel european a cerinţelor referitoare la sistemele de soluţionare alternativă a 
litigiilor determină creşterea încrederii consumatorilor în piaţa internă şi încurajarea comerţului 
transfrontalier. De asemenea, comercianţii vor avea posibilitatea de a soluţiona într-un mod rapid şi 
cu costuri reduse orice litigiu cu un consumator, fără a li se aplica sancţiune contravenţională 
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. Impact social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informaţii 
Nu sunt 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

 
- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media pe 
cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:      

i. cheltuieli de personal     
ii. bunuri şi servicii             
iii. 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 

 
 
 
   574 
2.790 

 
 
 
14.383 
  7.006 

 
 
 
14.383 
  4.374 

 
 
 
14.383 
  4.367 

 
 
 
14.383 
  4.374 

 
 
 
  11.621 
    4.582 

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 
a)buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind       
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fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 
7. Alte informaţii  
Nu sunt 

 
 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 
normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
- Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
- acte administrative 
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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 nu se referă la acest subiect 
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, 
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională 
ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 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 este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 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  - Este necesar aviz  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
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e) Curtea de Conturi 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

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, Comerțului și Relațiilor cu Mediul 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. Alte informaţii 
Nu sunt 

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 
Instituţia publică responsabilă de implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ 
este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
2. Alte informaţii 
Nu sunt. 
 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotarâre de Guvern 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pe care îl supunem Guvernului spre 
adoptare. 

 
 

Hotarâre de Guvern 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, a Legii nr. 151/2015 

privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, şi al art. 28 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 

 
Art.I. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 

1. Alin. (3) al art. 6 se modifică după cum urmează:    

    “(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 925, exclusiv demnitarii, din care 
pentru aparatul central 414, un număr de 314 aferent Direcției de insolvență a 
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persoanelor fizice și pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 
511. 
  

2. După alin. (6) al art. 6, se introduc două noi alineate, alin. 61 și alin. 62 

care vor avea următorul cuprins: 

  “(61) În structura Autorităţii funcţionează Direcția de insolvență a persoanelor 
fizice, respectiv, aparatul tehnic al comisiei de insolvență la nivel central și teritorial. 
Structura organizatorică detaliată a aparatului tehnic al comisiilor de insolvență, 
criteriile de constituire a direcţiilor/compartimentelor/birourilor, statele de funcţii, 
precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii, 
conform actelor normative în vigoare. 
  
       (62) Personalul aparatului tehnic al comisiilor de insolvență, are statut de 
personal contractual, este angajat pe bază de concurs, în condiţiile legii şi este 
salarizat conform personalului contractual din administraţia publică. ”  

 
3. Alin. (1) al art. 12 se modifică după cum urmează:     

„(1) Autoritatea are în dotare 113 autoturisme operative pentru supraveghere, control 
şi investigaţii. 

 
 

  4. Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru protecţia Consumatorilor, se modifică şi se 
înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
 

 

 

 

  

 

 


