
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
Hotărâre de Guvern 

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 
2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind 
prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe 
cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a 
Directivei 2009/22/CE, precum şi de modificare și completare a unor acte normative 
 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale  

 

       Libera circulație a mărfurilor și serviciilor pe piața 
internă, ca spațiu fără frontiere, este blocată sau limitată prin 
practicile anumitor comercianți. Acest lucru se întâmplă când 
anumiți comercianți lochează sau limitează accesul la 
interfețele lor online, precum și site-urile de internet și 
aplicațiile lor pentru clienții din alte state membre care 
doresc să efectueze tranzacții transfrontaliere. Practica 
cunoscută prin denumirea de geoblocare. 
      De asemenea, o astfel de situație se produce și când 
anumiți comercianți aplică condiții generale de acces la 
bunurile și serviciile lor care sunt diferite pentru consumatorii 
din alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel 
offline. Deși un astfel de tratament diferențiat ar putea fi 
uneori justificat prin factori obiectivi, în alte cazuri, prin 
practicile lor, anumiți comercianți blochează sau limitează 
accesul la bunuri sau servicii pentru consumatorii care vor 
sa efectueze tranzacții transfrontaliere sau aplică, în acest 
sens, condiții generale de acces diferite, lipsite de un 
fundament obiectiv. 
 

2. Schimbări preconizate  

 

         Eliminarea geoblocarii nejustificate și a altor forme de 
discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 
reședința sau sediul consumatorilor ar putea stimula 
creșterea economică și ar oferi consumatorilor mai multe 
posibilități de a alege în cadrul pieței interne. 

        Regulamentul 2018/302 urmărește să soluționeze 
problema geoblocării nejustificate, prin eliminarea anumitor 
obstacole din calea funcționării pieței interne. Cu toate 
acestea, trebuie luat în considerare faptul că numeroasele 
diferențe între dispozițiile legislative ale statelor membre, 
cum sunt cele care au drept rezultat standarde naționale 



diferite sau lipsa recunoașterii reciproce sau a armonizării la 
nivelul Uniunii, continuă să reprezinte obstacole 
semnificative în calea comerțului transfrontalier. 
Respectivele obstacole continuă să determine fragmentarea 
pieței interne, obligând astfel deseori comercianții să adopte 
practici de geoblocare. Prin urmare, Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia ar trebui să ia în continuare măsuri 
privind respectivele obstacole în vederea reducerii 
fragmentării pieței și a finalizării pieței interne. 

         Regulamentul prevede faptul că, Statele membre ar 
trebui să desemneze unul sau mai multe organisme 
responsabile pentru luarea de măsuri eficace în vederea 
asigurării conformității cu prezentul regulament. Aceste 
organisme, printre care s-ar putea număra instanțele sau 
autoritățile administrative, ar trebui să aibă competențele 
necesare pentru a impune respectarea prezentului 
regulament de către comerciant. De asemenea, statele 
membre ar trebui să se asigure că pot fi adoptate măsuri 
eficace, proporționale și cu efect de descurajare împotriva 
comercianților în cazul încălcării regulamentului. 

 Astfel, în vederea verificării respectării prevederilor 
Regulamentului, prin actul normativ propus se desemnează 
ca autoritate competentă, pentru consumatorii persoane 
fizice,  Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor.  

       Pentru asigurarea de asistență pentru consumatori, 
Centrul European al Consumatorilor din cadrul ANPC 
facilitează soluționarea diferendelor cu comercianții ce 
decurg din aplicarea Regulamentului. În acest sens, au fost 
avute în vedere următoarele: Art. 8 din Regulamentul (UE) 
2018/302 privind geo-blocarea obligă statele membre să 
desemneze cel puțin un organism care să ofere 
consumatorilor asistență practică în caz de litigii cu 
comercianții care decurg din punerea în aplicare a 
regulamentului. 
Regulamentul nu specifică modalitățile în care această 
asistență practică poate fi oferită și nici nu oferă informații 
asupra tipului de organism care poate oferi asistența. Totuși, 
Comisia Europeană, în documentul de informare ”Întrebări și 
răspunsuri asupra Regulamentului privind geo-blocarea în 
contextul comerțului electronic”, la punctul 3.12, 
menționează: ”Regulamentul nu prevede elementele 
potențiale pe care le presupune asistența practică prevăzută 
la articolul 8. Totuși, acest articol se inspiră din asistența 
existentă prevăzută la articolul 21 din Directiva 
2000/123/CE. În temeiul prezentului articol, asistența 
acordată beneficiarilor de servicii include (i) furnizarea de 
informații privind normele aplicabile; (ii) furnizarea de 
informații cu privire la căile de atac disponibile; și (iii) 



asigurarea asistenței reciproce cu alte organisme din alte 
state membre pentru a furniza informațiile menționate mai 
sus.” 

Astfel, având în vedere faptul că: 

• Regulamentul vizează în principal litigii de consum 
având caracter transfrontalier 

• ECC Romania deține experiența teoretică și practică 
necesară funizării informațiilor privind normelor 
aplicabile și informațiilor cu privire la căile de atac 
disponibile 

• ECC Romania face parte dintr-o Rețea de 30 de 
Centre la nivelul UE, putând astfel lua contact cu 
oricare dintre acestea în scopul oferirii informațiilor 
menționate mai sus și că în cea mai mare parte a 
statelor membre se preconizează că Centrele 
Europene ale Consumatorilor vor fi desemnate ca 
organism pentru asistența practică oferită 
consumatorilor 

• Prin art. 21 din Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2009 
privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii 
şi libertatea de a furniza servicii în România, care 
transpune în legislația română art. 21 din Directiva 
2000/123/CE, ECC Romania a fost desemnat ca 
organism competent pentru aspectele legate de 
informarea şi asistenţa oferite consumatorilor în 
privința accesului nediscriminatoriu la servicii, în 
înțelesul legii, desemnarea Centrului European al 
Consumatorilor din România ca organism care să 
ofere consumatorilor asistență practică în caz de litigii 
cu comercianții în baza art. 8 din Regulamentul 
privind geo-blocarea este oportună și justificată. 

 

    Prin prezenta Hotărăre de Guvern se vor modifica și 
completa următoarele acte normative: 

    - Punctul 4 și 20 din 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. 

   Aceste modificări au în vedere următoarele aspecte: 
1) Regulamentul 2006/2004 privind cooperarea ȋn materie 
de protecţie a consumatorului (Regulamentul CPC) 
stabileşte condiţiile ȋn care autorităţile competente ale 
statelor membre, desemnate responsabile de aplicarea 
legilor care protejează interesele consumatorilor (care sunt 
enumerate ȋn anexa sa ), cooperează ȋntre ele şi cu 



Comisia Europeană pentru a garanta respectarea acestor 
legi.  A.N.P.C. este instituţia responsabilă cu coordonarea 
aplicării Regulamentului 2006/2004 ȋn vigoare (numit ȋn 
continuare Regulamentul CPC), având rol atât de Birou Unic 
de Legătură cât şi de Autoritate Competentă, ȋn sensul 
respectivului  Regulament.  

În vederea asigurării cadrului juridic necesar aplicării 
Regulamentului CPC, a fost adoptată Hotarârea Guvernului 
nr. 244/20071. Anexa Hotărârii Guvernului nr. 244/2007 , 
cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde toate 
autorităţile competente naţionale care au responsabilităţi ȋn 
aplicarea legislaţiei naţionale care transpune toate actele 
normative europene din anexa Regulamentului CPC. 

2) Regulamentul 2018/3022 privind geoblocarea, care se va 
aplica din data de 3 decembrie 2018, va fi introdus ȋn 
anexa Regulamentului CPC, ȋncepand cu aceast ă dată, 
fiind obligatoriu s ă fie desemnate autorit ăţile 
competente responsabile cu aplicarea lui, printr- un act 
legislativ na țional.  

3) De asemenea, ȋn anexa Regulamentului CPC a fost 
ȋnlocuită vechea Directiva 90/314/CEE privind pachetele de 
servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite, cu noua Directiva 
(UE) 2015/23023 privind pachetele de servicii de călătorie și 
serviciile de călătorie asociate, ȋntrucât cea din urmă o 
abrogă pe cea care era iniţial ȋn Regulamentul CPC. 
În consecinţă, trebuie modificat şi actul normativ românesc 
care asigură implementarea Regulamentului CPC, respectiv 
HG 244/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ȋn 
sensul modificării anexei acesteia prin: 
-  introducerea actului normativ naţional care va asigura 
cadrul juridic de implementare a Regulamentului 
geoblocare; 
- ȋnlocuirea actului normativ românesc de transpunere a 
vechii Directive 90/314 privind pachetele de servicii turistice 
cu noul act normativ românesc, respectiv Ordonanţa 2/2018 
privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de 
călătorie asociate. 

  Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 1553/2004 privind 
unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul 
protecţiei intereselor colective ale consumatorilor, 
republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 30 

                                                           
1
 Hotărârea nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi 

cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu 

2 Regulamentul 2018/3022 privind prevenirea geoblocarii nejustificate si a altor forme de discriminare bazate pe cetatenia sau 

nationalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața interna și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/20042 și (UE) 2017/2394, 

precum și a Directivei 2009/22/CE 
3
 Directiva (UE) 2015/2302 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului 



septembrie 2011, după punctual 14 se introduce un nou 
punct, punctul 15. 
În mod similar celor de mai sus, Regulamentul 2018/302 
privind geoblocarea, va fi introdus ȋn anexa Directivei 
2009/22/CE4, ȋncepand cu data de 3 decembrie 2018. 
Directiva 2009/2/CE a fost transpusă ȋn legislaţia naţională 
prin Hotărârea nr. 1553/20045, ȋn consecinta, şi această 
Hotărâre trebuie modificată prin introducerea, ȋn anexa sa, a 
actului normativ naţional care va asigura cadrul juridic de 
implementare a Regulamentului geoblocare. 
 

3. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectulu i de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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  

Mediul concurenţial este protejat prin asigurarea unei legislaţii 
unitare la nivelul Uniunii Europene, România fiind stat membru 
comunitar.  
Buna functionare a pietei interne prin prevenirea discriminarii 
nejustificate și asigurarea accesului la tranzacții transfrontaliere. 

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. 

5. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului g eneral consolidat, atât 
pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

                                                                                                      - în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media pe cinci 
ani  

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                                                                                                                                     
4
 Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește 

protecția intereselor consumatorilor 

5 Hotărârea nr. 1553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale 

consumatorilor  

 



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 

     
 
 

 

2. Modificări 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 

      

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 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii  
Nu sunt 

 

Proiectul de act normativ nu prezintă implicaţii financiare asupra bugetului general 
consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung pentru anul 
curent şi pe următorii 5 ani. 

 
Secţiunea a 5 - a - Efectele proiectului de act normati v  

asupra legisla ţiei 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; 

 

 

Punctul 4 și 20 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
244/2007 privind autorităţile competente responsabile 
cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

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; 

   - Anexa la Hotărârea nr. 1553/2004 privind unele 
modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul 
protecţiei intereselor colective ale consumatorilor, 
republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 30 
septembrie 2011, după punctual 14 se introduce un 
nou punct, punctul 15. 
 

 

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

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare. 

Proiectul de act normativ asigură aplicarea 
Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind 
prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de 
discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 
domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și 
(UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE, 
precum şi de modificare a unor acte normative 
 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 6-a - Consult ările efectuate în vederea elabor ării 

 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 

Proiectul de act normativ nu tratează 
acest aspect. 



a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

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 - Activit ăţi de informare public ă 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. 

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 
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. 

Instituția responsabilă cu punerea în aplicare este 
Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor.   

2.Alte informații Nu este cazul 

 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de 

Guvern privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului 
(UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 
privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate 
pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum 
și a Directivei 2009/22/CE, precum şi de modificare și completare a unor acte 
normative, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 
 

Hotărâre   
privind stabilirea unor m ăsuri pentru asigurarea aplic ării Regulamentului (UE) 

2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 
privind prevenirea geobloc ării nejustificate și a altor forme de discriminare 

bazate pe cet ățenia sau na ționalitatea, domiciliul sau sediul clien ților pe pia ța 
intern ă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004  și (UE) 2017/2394, 

precum și a Directivei 2009/22/CE, precum şi de modificare și completare a 
unor acte normative 

 
 
  

     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 lit. c) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor precum și în 
scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
2018/302 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 februarie 2018 privind 
prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe 
cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a 
Directivei 2009/22/CE 
 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1.  Prin prezenta hotărâre se stabilesc măsuri pentru asigurarea aplicării 

Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 
februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de 
discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe 
piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 
2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE. 



 
Art.2. În sensul prezentei hotărâri, termenii de mai jos au următoarele 

semnificații:  
a) consumator – orice persoană fizică care acționează în alte scopuri decât cele 

legate de activitatea sa comercială, economică, artizanală sau profesională; 
b) client – consumator care deține cetățenia sau naționalitatea unui stat membru 

sau își are domiciliul într-un stat membru și care beneficiază de prestarea unui 
serviciu sau achiziționează sau intenționează să achiziționeze un bun în 
Uniune, exclusiv pentru utilizare finală; 

c) comerciant – persoana juridică sau persoana fizică autorizată care acționează 
în scopuri legate de activitatea sa comercială, conomică, artizanală sau 
profesională.  

 
Art.3.  Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 3 -5 din Regulament 

și se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei – 50.000 lei. 
 

Art.4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 
3 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor. 
 

Art.5 . Contravenţiilor prevăzute la art.3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 
180/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 Art.6.  În vederea respectării prevederilor art.8 din Regulament, se desemnează 

Centrul European al Consumatorilor din cadrul Autorității Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor. 
 

Art.7.  Autoritatea competenta pentru comunicarea măsurilor de la art.3 din 
prezenta hotărâre în conformitate cu art. 7 alin. (3) din Regulament este Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 

 
     Art.8. Punctul 4 și 20 din 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 după cum urmează:  
 

 Directiva transpusă Legislația națională Autorități competente 
4 Directiva (UE) 2302/2015 a 

Parlamentului European și 
a Consiliului din 25 
noiembrie 2015 privind 
pachetele de servicii de 
călătorie și serviciile de 
călătorie asociate, de 
modificare a 

Ordonanța Guvernului 
nr. 2/2018 privind 
pachetele de servicii 
de călătorie și 
serviciile de călătorie 
asociate, precum și 
pentru modificarea 
unor acte normative, 

Ministerul Turismului, 
Autoritatea Națională 
pentru Protecția 
Consumatorilor, 
Autoritatea Națională 
pentru Persoanele cu 
Dizabilități, 
Agenția Națională 



Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 
2011/83/UE ale 
Parlamentului European și 
ale Consiliului și de 
abrogare a Directivei 
90/314/CEE a Consiliului, 
publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria 
L, nr. 326 din 11 decembrie 
2015. 

publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.728 din 23 
august 2018 
 

pentru Plăți și 
Inspecție 
Socială/Agențiile 
Județene pentru Plăți 
și Inspecție Socială 

20 Regulamentul (UE) 
2018/302 al Parlamentului 
European și al Consiliului 
din 28 februarie 2018 
privind prevenirea 
geoblocării nejustificate și a 
altor forme de discriminare 
bazate pe cetățenia sau 
naționalitatea, domiciliul 
sau sediul clienților pe piața 
internă și de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 
2006/2004 și (UE) 
2017/2394, precum și a 
Directivei 2009/22/CE 

Hotărârea Guvernului 
nr………... 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru 
asigurarea aplicării 
Regulamentului (UE) 
2018/302 al 
Parlamentului 
European și al 
Consiliului din 28 
februarie 2018 privind 
prevenirea geoblocării 
nejustificate și a altor 
forme de discriminare 
bazate pe cetățenia 
sau naționalitatea, 
domiciliul sau sediul 
clienților pe piața 
internă și de 
modificare a 
Regulamentelor (CE) 
nr. 2006/2004 și (UE) 
2017/2394, precum și 
a Directivei 
2009/22/CE, precum 
şi de modificare și 
completare a unor 
acte normative, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. ...... din 
.............. 
 
 

Autoritatea Națională 
pentru Protecția 
Consumatorilor 

   

Art.9.  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1553/2004 privind unele modalităţi 
de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale 



consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 30 septembrie 
2011, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15 cu următorul cuprins: 

 
    

 Nr. 
crt. 

Dispoziţiile legale Autorităţile publice competente 

 

15. Hotărârea  Guvernului nr….. 
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării 
Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind 
prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de 
discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 
domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 
2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE, precum şi 
de modificare și completare a unor acte normative 
 

• Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor 

 
Art.10.  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicarea în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 


