
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 
 

 
Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei Hotărârii Guvernului nr. 244/2007 privind 

autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei 
consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale din acest domeniu 

 
Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 
situaţiei actuale  
 

Hotărârea Guvernului nr. 244/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, are ca scop crearea cadrului legal naţional în vederea 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 (denumit în continuare Regulamentul de cooperare 
transfrontalieră) şi stabileşte autorităţile competente şi biroul unic de legătură, 
responsabile cu aplicarea Regulamentului de cooperare transfrontalieră.  
          Regulamentul de cooperare transfrontalieră cuprinde o Anexă în care 
sunt prevăzute Directive şi Regulamente europene care au drept scop 
protejarea intereselor consumatorilor. 
        La randul său, Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 cuprinde 
Directivele şi Regulamentele europene din cadrul anexei la Regulamentul de 
cooperare transfrontalieră, precum şi actele normative naţionale ce transpun 
sau, după caz, creează cadrul de aplicare pentru respectivele acte normative 
europene.  Prin urmare, Anexa, astfel cum a fost modificată prin HG nr. 
784/2008 şi HG nr. 1097/2014, include în forma actuală un număr de 17 
Directive şi Regulamente europene care protejează interesele 
consumatorilor, legislaţia naţională aferentă acestor acte europene şi 
autorităţile naţionale competente care au atribuţii specifice de asigurare a 
respectării acestor 17 acte normative. 

2. Schimbări 
preconizate  
 

      Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 
mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 
2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum), cu termen de 
transpunere în statele membre 9 iulie 2015, prevede la articolul 22 că, în 
anexa Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, se introduce o poziţie cu articolul 
13 al Directivei privind SAL în materie de consum. 
       Prevederile Directivei privind SAL în materie de consum au fost 
transpuse în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 
privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, 
articolul 13 al Directivei 2013/11/UE fiind transpus prin articolul 25 al OG nr. 
38/2015. 
       Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de 
consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 
2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum) prevede la 
articolul 19 că în anexa Regulamentului de cooperare transfrontalieră, se 
introduce o poziţie cu articolul 14 al Regulamentului privind SOL în materie 
de consum.  
        Prin articolului 33 din Ordonanţa nr. 38/2015 este desemnată autoritatea 
competentă să asigure respectarea prevederilor articolului 14 alin. (1), (2) şi 
(7) din Regulamentul privind SOL în materie de consum . 
        Având în vedere cele de mai sus, precum şi pentru a asigura coerenţă 
şi claritate în aplicarea Regulamentului de cooperare transfrontalieră, anexa 
la HG nr. 244/2007, aşa cum a fost  modificată prin HG nr. 748/2008 şi HG 
nr. 1097/2014, va suferi următoarele modificări: 



1. Noile prevederi legislative europene care au fost introduse în anexa 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, cu modificările ulterioare sunt: 
 
a) La poziţia 18 în anexă – se va adauga Directiva 2013/11/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind 
soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva 
privind SAL în materie de consum), articolul 13; 

b) La poziţia 19 în anexă – se va adauga Regulamentul (UE) nr. 524/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind 
soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE 
(Regulamentul privind SOL în materie de consum). 

 
2. În vederea transpunerii, respectiv implementării celor două acte normative 
comunitare menţionate la punctul 1 lit. (a) şi (b), a fost adoptată Ordonanţa 
Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre 
consumatori şi comercianţi, care va fi adăugată în anexa noii Hotărârii, la 
rubrica „Legislaţie naţională” dupa cum urmează: 
 
a) La poziţia 18 în anexă – se va adăuga articolul 25 al OG nr. 38/2015, care 

transpune articolul 13 al Directivei privind SAL în materie de consum; 
b) La poziţia 19 în anexă – se va adauga articolul 33 al Ordonanţei nr. 

38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi, care asigură cadrul legislativ de aplicare a Regulamentului 
privind SOL în materie de consum.  

 
3. Instituţia responsabilă cu implementarea prevederilor articolului 25 al 
Ordonanţei nr. 38/2015, care va fi introdusă în coloana „Autorităţi 
competente” la poziţia 18 este Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor. De asemenea, la poziţia 19 se va adăuga Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care este responsabilă cu 
asigurarea respectării articolului 14 alin. (1), (2) si (7) al Regulamentului 
privind SOL în materie de consum. 
 

  
Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic  
 

Proiectul de act normativ, ce vizează modificarea anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 244/2007, aşa cum a fost modificată prin 
HG nr. 784/2007, 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 intracomunitare, contribuind la buna funcţionare a pieţei 
interne, la coerenţa aplicării legislaţiei în materie de protecţie a 
consumatorilor şi la supravegherea intereselor economice ale 
consumatorilor. 

1.1 Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniul ajutoarelor de 
stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra 
mediului de  afaceri  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 
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:                     

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                

Nu 
este 
cazul 

     

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare,     

 plus/minus, din care:                       
a) buget de stat, din acesta:                  
(i) cheltuieli de personal                
 (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                    

Nu este 
cazul 

     

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:    

 a) buget de stat                          
 b) bugete locale                

Nu 
este 
cazul 

     

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare                      

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducer a  veniturilor bugetare                       

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea  modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare                       

Nu este cazul 

7. Alte informaţii             Nu este cazul 
 

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. 

 
- 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare. 

- Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor în materie de consum şi de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi 
a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în 
materie de consum); 
- Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind 
soluţionarea online a litigiilor în materie de consum 
şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE 
(Regulamentul privind SOL în materie de consum). 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

- nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. 

- nu este cazul 



5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente 

- nu este cazul 

6. Alte informaţii - nu este cazul 
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 tratează acest 
aspect. 

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 tratează acest 
aspect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect  al 
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 tratează acest 
aspect. 

4. Consultările desfăşurate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in   conformitate cu 
prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 750/2005 
privind  constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

5. Informaţii privind necesitatea avizării 
proiectului de act normativ de către 
următoarele instituţii: 
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 este cazul 
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. 

 
Conform dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului    urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum si efectele asupra sănătăţii si 
securităţii cetăţenilor  sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare 

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.  

    Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru 
modificarea anexei Hotărârii de Guvern nr. 244/2007 privind autorităţile competente 
responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea 
dintre autorităţile naţionale din acest domeniu, pe care îl supunem spre aprobare. 
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Hotărâre 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. nr. 244/2007 privind 

autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul 

protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest 

domeniu  

 

 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

   Articol unic. -  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile 

competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei 

consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  
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ANEXĂ 

  (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007) 
 
 
 

AUTORITĂŢILE NAŢIONALE COMPETENTE, 
desemnate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind 

cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure 
aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului („Regulamentul privind 

cooperarea în materie de protecţie a consumatorului”) 
 
 
 

 Directiva transpusă Legislaţia naţională Autorităţi competente 
1. Directiva nr. 2005/29/CE a 

Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale 

neloiale ale întreprinderilor de 
pe piaţa internă faţă de 

consumatori şi de modificare a 
Directivei 84/450/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 

97/7/CE, 98/27/CE şi 
2002/65/CE ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului şi a 

Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 

("Directiva privind practicile 
comerciale neloiale"), publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE), seria L, nr. 

149 din 11 iunie 2005 

Legea nr. 363/2007 privind 
combaterea practicilor 

incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu 

consumatorii şi 
armonizarea 

reglementărilor cu 
legislaţia europeană 

privind protecţia 
consumatorilor, publicată 

în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
899 din 28 decembrie 
2007, cu modificările 

ulterioare 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

2. Directiva nr. 2008/48/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 aprilie 2008 
privind contractele de credit 
pentru consumatori, şi de 

abrogare a Directivei 
87/102/CEE a Consiliului, 

publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE), seria 

L, nr. 133 din 22 mai 2008 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2010 
privind contractele de 

credit pentru consumatori , 
publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 
I, nr. 389 din 11 iunie 

2010, aprobată cu 
modificări şi completări 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 
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prin Legea nr. 288/2010, 
cu modificările ulterioare 

3. Directiva nr. 2010/13/UE a 
Parlamentului European şi a 

Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea 

anumitor dispoziții stabilite prin 
acte cu putere de 

lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu 

privire la furnizarea 
de servicii mass-media 
audiovizuale (Directiva 
serviciilor mass-media 

audiovizuale), publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE), seria L, nr. 
95 din 15 aprilie 2010, 

articolele 9, 10, 11, 19 – 26. 

Legea audiovizualului nr. 
504/2002, publicată în 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 

534 din 22 iulie 2002, cu 
modificările şi completările 

ulterioare 
 

Decizia Consiliului 
Naţional al Audiovizualului 
nr. 220 din 11 martie 2011 

a CNA privind Codul de 
reglementare a 

conţinutului audiovizual, 
publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 
I, nr. 174 din 11 martie 
2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Decizia CNA nr. 320 din 

29 mai 2012 privind 
furnizarea serviciilor media 

audiovizuale la cerere, 
publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 
I, nr. 434 din 30 iunie 

2012. 

Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 

4. Directiva 90/314/CEE a 
Consiliului din 13 iunie 1990 
privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanţe şi 

circuite, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor 

Europene (JOCE), seria L, nr. 
158 din 23 iunie 1990 

Ordonanţa Guvernului nr. 
107/1999 privind 

activitatea de 
comercializare a 

pachetelor de servicii 
turistice, republicată în 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
448 din 16 iunie 2008 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

 
Autoritatea Naţională 

pentru Turism 

5. Directiva nr. 93/13/CEE a 
Consiliului din 5 aprilie 1993 

privind clauzele în contractele 
încheiate cu consumatorii, 

publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene 

Legea nr. 193/2000 privind 
clauzele abuzive din 

contractele încheiate între 
profesionişti şi 

consumatori, republicată 
în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.543 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 
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(JOCE), seria L, nr. 95 din 21 
aprilie 1993 

din 3 august 2012, cu 
modificările şi completările 

ulterioare 
6. Directiva nr. 2008/122/CE a 

Parlamentului European şi a 
Consiliului din 14 ianuarie 2009 
privind protecţia consumatorilor 

în ceea ce priveşte anumite 
aspecte referitoare la 

contractele privind dreptul de 
folosinţă a bunurilor pe 

durată limitată, la contractele 
privind produsele de vacanţă 

cu drept de folosinţă 
pe termen lung, precum şi la 

contractele de revânzare şi de 
schimb publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE) seria L, nr. 33 din 

3 februarie 2009. 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 14/2011 

pentru protecţia 
consumatorilor la 

încheierea şi executarea 
contractelor privind 

dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă 

determinată a unuia sau a 
mai multor spaţii de 

cazare, a contractelor pe 
termen lung privind 

dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de 

vacanţă, a contractelor de 
revânzare, precum şi a 
contractelor de schimb, 
publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 
I nr. 134 din 22 februarie 

2011 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

7. Directiva nr. 98/6/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 16 februarie 

1988 privind protecţia 
consumatorului prin indicarea 
preţurilor produselor oferite 
consumatorilor, publicată în 

Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE), seria L, nr. 

80 din 18 martie 1998 

Hotărârea Guvernului nr. 
947/2000 privind 

modalitatea de indicare a 
preţurilor produselor 

oferite consumatorilor spre 
vânzare, republicată în 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
643 din 9 septembrie 
2008, cu modificările 

ulterioare 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 
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8. Directiva nr. 1999/44/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 mai 1999 
privind anumite aspecte ale 

vânzării de bunuri de consum şi 
garanţiile conexe, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE), seria L, nr. 

171 din 7 iulie 1999 

Legea nr. 449/2003 privind 
vânzarea produselor şi 

garanţiile asociate 
acestora, republicată în 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
347 din 6 mai 2008, cu 

modificările şi completările 
ulterioare  

 
Ordonanţa nr.21/1992 

privind protecţia 
consumatorilor, 

republicată (2) în Monitorul 
Oficial al României, Partea 

I, nr. 208 din 28 martie 
2007, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

9. Directiva nr. 2000/31/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice 
ale serviciilor societăţii 

informaţionale, în special ale 
comerţului electronic, pe piaţa 

internă („Directiva privind 
comerţul electronic”), publicată 

în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene 

(JOCE), seria L, nr. 178 din 17 
iulie 2000 

Legea nr. 365/2002 privind 
comerţul electronic, 

republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 959 din 29 noiembrie 

2006, cu modificările 
ulterioare 

Ministerul pentru 
Societatea 

Informaţională 
Ministerul Afacerilor 

Interne 

10. Directiva nr. 2001/83/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 noiembrie 

2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la 

medicamentele de uz uman, 
publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunitaţilor Europene 
(JOCE), seria L, nr. 311 din 28 
noiembrie 2001. De la art. 86 la 
100, directivă consolidată prin 
Directiva 2004/27/CE publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) seria L, nr. 

136 din 30 aprilie 2004. 

Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii, publicată în 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 

372 din 28 aprilie 2006, cu 
modificările şi completările 

ulterioare 

Ministerul Sănătăţii 
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11. Directiva nr. 2002/65/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 septembrie 

2002 privind comercializarea la 
distanţă a serviciilor financiare 
de consum şi de modificare a 

Directivei Consiliului 
90/619/CEE şi a directivelor 

97/7/CE şi 98/27/CE, publicată 
în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene 
(JOCE), seria L, nr. 271 din 9 

octombrie 2002 

Ordonanţa Guvernului 
nr.85/2004 privind 

protecţia consumatorilor la 
încheierea şi executarea 
contractelor la distanţă 

privind serviciile 
financiare, republicată în 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 

365 din 13 mai 2008, cu 
modificările şi completările 

ulterioare 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

12. Regulamentul (CE) nr. 
261/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 
11 februarie 2004 de stabilire a 
unor norme comune în materie 
de compensare şi de asistenţă 
a pasagerilor în eventualitatea 

refuzului la îmbarcare şi 
anulării sau întârzierii 

prelungite a zborurilor şi de 
abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 295/91, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) seria L, nr.  

46 din 17 februarie 2004 

Hotărârea Guvernului nr. 
1912/2006 privind 

stabilirea unor măsuri 
pentru asigurarea aplicării 
Regulamentului (CE) nr. 

261/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 

din 11 februarie 2004, 
care stabileşte reguli 

comune privind 
compensarea şi asistenţa 

acordate 
Pasagerilor în cazul 

refuzului la îmbarcare şi al 
anulării sau întârzierii 

zborurilor şi care 
Abrogă Regulamentul 

(CEE) nr. 295/91, 
publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 
I, nr. 1050 din 29 
decembrie 2006. 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

Ministerul 
Transporturilor 

13. Directiva nr. 2006/114/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind publicitatea 
înşelătoare şi comparativă 

publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE), seria 

L nr. 376 din 27 decembrie 
2006, articolele 1, 2 litera (c), 4, 

5, 6, 7, 8. 
 

Lege nr. 158/2008 
Privind publicitatea 

înşelătoare şi publicitatea 
comparativă, republicată 

în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 454 

din 24 iulie 2013. 
Articolele: 1, 3 lit. c), 6-14 

alin. (1), 15-22. 

 
Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia 
Consumatorilor 
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14. Directiva nr. 2002/58/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor 

personale şi protejarea 
confidenţialităţii în sectorul 

comunicaţiilor publice (Directiva 
asupra confidenţialităţii şi 

comunicaţiilor electronice), 
publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene 
(JOCE), seria L, nr. 201, din 31 

iulie 2002, articolul 13  

Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr.13/2012 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.506/2004 privind 
preluarea datelor cu 
caracter personal şi 

protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor 

electronice, publicată în 
Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 
277 din 26 aprilie 2012, 
aprobata prin Legea nr. 

189/2012. 
Articolul 12 

Autoritatea Naţională 
de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal 

15. Regulamentul (UE) 
nr.181/2011 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 

16 februarie 2011 privind 
drepturile pasagerilor care 
călătoresc cu autobuzul şi 

autocarul şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene 

(JOUE), seria L, nr. 55 din 28 
februarie 2011 

 

Hotărârea Guvernului nr. 
425/2013 privind stabilirea 

unor măsuri pentru 
asigurarea aplicării 

Regulamentului (UE) nr. 
181/2011 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 

din 16 februarie 2011 
privind drepturile 
pasagerilor care 

călătoresc cu autobuzul şi 
autocarul şi de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004, publicat în 
Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 
401 din 03 iulie 2013 

Inspectoratul de Stat 
pentru Controlul în 

Transportul Rutier din 
cadrul Ministerului 

Transporturilor 
 
 
 

Ministerul Economiei 
prin Departamentul 
pentru Întreprinderi 

Mici şi Mijlocii, Mediul 
de Afaceri şi Turism 

 
 
 

16. Directiva nr. 2011/83/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 octombrie 

2011 privind drepturile 
consumatorilor, de modificare a 

Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului şi a Directivei 

1999/44/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului şi de 

abrogare a Directivei 
85/577/CEE a Consiliului şi a 

Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European şi a 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului a Guvernului 

nr. 34/2014 privind 
drepturile consumatorilor 

în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, 

precum şi pentru 
modificarea şi 

completarea unor acte 
normative, publicată în 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr. 
427 din 11 iunie 2014 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

 
Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi 

Reglementare în 
Comunicaţii 
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Consiliului, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene 

(JOUE), seria L, nr. 304 din 22 
noiembrie 2011 

17. Regulamentul (UE) nr. 
1.177/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 

24 noiembrie 2010 privind 
drepturile pasagerilor care 

călătoresc pe mare și pe căi 
navigabile interioare și de 

modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2.006/2004, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE), seria L, nr. 
334 din 17 decembrie 2010 

Hotărârea nr. 1061/2013 
privind stabilirea unor 

măsuri pentru asigurarea 
aplicarii Regulamentului 
(UE) nr. 1.177/2010 al 

Parlamentului European și 
al Consiliului din 24 

noiembrie 2010 privind 
drepturile pasagerilor care 
călătoresc pe mare și pe 

căi navigabile interioare și 
de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 
2.006/2004, publicată în 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr. 
825 din 23 decembrie 

2013 
 

Autoritatea Națională 
pentru Protecția 
Consumatorilor  

 
Agenția Națională 

pentru Plăți și 
Inspecție Socială 

18. Directiva 2013/11/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 21 mai 2013 

privind soluţionarea alternativă 
a litigiilor în materie de consum 

şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 şi a Directivei 

2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum), 

publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE), seria 

L, nr.165 din 18 iunie 2013, 
articolul 13 

Ordonanţa nr. 38/2015 
privind soluţionarea 

alternativă a litigiilor dintre 
consumatori şi 

comercianţi, publicată în 
Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 
654 din 28 august 2015, 

articolul 25 

Autoritatea Națională 
pentru Protecția 
Consumatorilor  

 

19. Regulamentul (UE) nr. 
524/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 
21 mai 2013 privind 

soluţionarea online a litigiilor în 
materie de consum şi de 

modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004 şi a 
Directivei 2009/22/CE 

Ordonanţa nr. 38/2015 
privind soluţionarea 

alternativă a litigiilor dintre 
consumatori şi 

comercianţi, publicată în 
Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 
654 din 28 august 2015, 

articolul 33 

Autoritatea Națională 
pentru Protecția 
Consumatorilor  
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(Regulamentul privind SOL în 
materie de consum), publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE), seria L, nr. 
165 din 18 iunie 2013, articolul 

14 
 
 
 
 

 


