
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea 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  

 

În prezent, prin Hotărârea de Guvern nr. 700/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, sunt prevăzute două posturi de vicepreședinte. 
De asemenea, în structura organizatorică există  Direcția Generală 
de Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană și 
Direcţia produse şi servicii financiare bancare şi nebancare. 

Pentru desfășurarea activității instituției, atât la nivel central, cât și 
la nivel teritorial, se impun anumite modificări, în sensul unei 
abordări unitare a activității de supraveghere și control. 
Astfel, este necesar ca activitatea Comisariatelor Judeţene pentru 
Protecţia Consumatorilor din punct de vedere al atribuțiilor de 
supraveghere și control să fie gestionate de către Directorul 
General al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață. 

2. Schimbări preconizate  

 

 
Având în vedere analiza activității instituției din punct de vedere al 
atribuțiilor de supraveghere și control la nivelul structurilor 
subordonate și faptul că, sunt structuri unde numărul de personal 
cu atribuții de control este insuficient raportat la numărul de 
locuitori (consumatori) și a numărului de operatori economici iar in 
cadrul altor structuri numărul de personal este supradimensionat, 
este imperios necesar a se face o redistribuire a personalului din 
cadrul structurilor subordonate. 
De asemenea, la acest moment Autoritatea are prevăzute două 
posturi de vicepreședinte și se propune renunțarea la un post de 
vicepreședinte.  
Pentru a se face o identificare corectă a personalului cu privire la 
atribuțiile acestora, actul normativ își propune schimbarea 
denumirii unor funcții publice de execuție specifice de comisar, în 
funcții publice de execuție generale, sens în care se completează 
art.6. 
Necesitatea unei abordări unitare a activității de supraveghere și 
control, sens în care, Comisariatele Județene pentru Protecția 
Consumatorilor vor fi coordonate de către Directorul General al 



Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață, sens în care 
se impune modificarea art. 7.  
De asemenea, actul normativ are în vedere ca la nivelul 
Comisariatelor Regionale pentru Protecția Consumatorilor să fie 
schimbată denumirea funcțiilor publice de conducere de comisar 
șef în funcții publice de conducere de director, cu atribuții 
administrative, exluzând atribuțiile de control. 
La Comisarietele Județene pentru Protecția Consumatorilor 
funcțiile publice de comisar șef adjunct vor fi funcții publice de 
conducere de comisar șef, asimilați din punct de vedere salarial cu 
funcția publică de conducere de director, șef serviciu sau șef 
birou, după caz. 
Trecerea Direcţiei produse şi servicii financiare bancare şi 
nebancare în subordinea Direcției Generale de Control și  
Supraveghere Piață. 
Comasarea Direcției metale prețioase cu Direcția Generală 
Laboratoare Larex și înființarea unei noi structurii respectiv 
Direcţia metale prețioase, pietre prețioase, Proces Kimberley și 
Laboratoare, care include și laboratoarele preluate de la 
Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea 
Produselor «Larex» precum și Laboratorul pentru analiza 
calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice. 
Trecerea, în subordinea Secretarului General a Centrului 
European al Consumatorilor, a Serviciului Juridic și a 
Serviciului de Armonizare Europeană. 
Autoritatea se află în situația de a nu dispune de suficient personal 
pentru desfășurarea activităților de suraveghere și control asupra 
tuturor operatorilor economici, în anumite structuri, sens în care, 
este necesar ca personalul să fie redistribuit în vederea echilibrării 
volumului de activitate și a putea supraveghea și controla toate 
segmentele de piață, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
aplicabile fiecărei categorii de personal. 
 

3. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului 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  

Armonizarea la nivel european a prevederilor referitoare la condiţiile de 
comercializare a produselor 



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 general 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 
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 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. 

 

 

- modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările 
ulterioare  

 

 

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 nu se referă la acest subiect 

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 - 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 Proiectul de act normativ nu tratează acest 



care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

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. 

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. 

Nu este cazul.   

2.Alte informații Nu este cazul 

 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotarâre de Guvern 

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pe care îl supunem Guvernului spre 
adoptare. 

Hotărâre  
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată  
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 modificări şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 
1. La art. 3 alin.(1) litera dd) se modifică și va avea următorul cuprins:   
„dd) stabileşte şi aprobă mărcile potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” 
 
2. La art. 3 alin.(1) litera ff) se modifică și va avea următorul cuprins:   
„ff) efectuează operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, 

potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare” 

 
3. Alineatul (1) al articolului 5, se modifică și va avea următorul cuprins:   
„(1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, ajutat de 1 vicepreşedinte, numiţi prin 

decizie a primului-ministru.”  
 
4. Alineatul (6) al articolului 5, se modifică și va avea următorul cuprins:   
„(6) Vicepreşedintele îndeplinește atribuţiile şi însărcinările delegate de preşedinte prin 

ordin.” 
 
5. Alineatul  (6) al articolului 6, se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(6) În structura Autorităţii funcţionează Direcţia metale prețioase, pietre prețioase, 

Proces Kimberley și Laboratoare, care include și laboratoarele preluate de la Centrul 
Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor «Larex» precum și Laboratorul 
pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice.” 

 



6. Alineatul  (9) al articolului 6, se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(9) Personalul din cadrul Autorităţii are atribuţii de supraveghere şi control, precum 

şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg 
teritoriul ţării.” 

 
7. După alineatul (10) al art.6, se introduce un nou alineat, alin.(11) cu 

următorul cuprins: 
„(11) În cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor își desfășoară 

activitatea personal angajat pe funcții publice de execuție specifice de comisari cu atribuţii de 
supraveghere şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul 
de activitate, personal angajat pe funcții publice generale și personal contractual.”   

8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. (1) Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, 8 

comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor. Entităţile cu personalitate juridică din 
subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. 
   (2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor sunt organizate ca structuri 
teritoriale subordonate, cu competenţe limitate teritorial, şi sunt conduse din punct de vedere 
administrativ de Directori.   
   (3) Directorii au calitatea de ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în această calitate 
toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv.   
   (4) Comisariatele regionale au în structură comisariate judeţene pentru protecţia 
consumatorilor, instituţii publice fără personalitate juridică, ce sunt conduse de comisari-şefi, 
asimilaţi din punct de vedere salarial cu funcţia de conducere de director, şef serviciu sau şef 
birou, după caz.   
   (5) Comisariate judeţene pentru protecţia consumatorilor, sunt coordonate în activitatea de 
supraveghere și control de către Directorul General al Direcției Generale de Control și 
Supraveghere Piață.   
   (6) Structura organizatorică detaliată a Autorităţii, a comisariatelor regionale, normativele 
de personal, criteriile de constituire a compartimentelor/birourilor, statele de funcţii, precum şi 
atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii, conform actelor normative 
în vigoare.   
   (7) Activitatea Centrului European al Consumatorilor România (ECC România) este 
desfăşurată de o structură formată din 8 posturi de personal contractual, în cadrul Autorităţii, 
la nivel de Direcție.”   
 

9. Alineatul  (4) al articolului 8, se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(4) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii, comisarii din cadrul structurilor teritoriale 

subordonate pot exercita atribuţii de supraveghere şi control, precum şi de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întregul teritoriu al ţării.”  

 
10. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 
 

Art.II. Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri în 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. 

 
 

 



 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

A AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR  

 

 
P R E Ş E D I N T E 

 

 
DIRECŢIA GENERALĂ DE 

 CONTROL  ȘI 
SUPRAVEGHERE PIAȚĂ  

 

 

 

SE APROBĂ 
PREȘEDINTE 

 
HORIA MIRON CONSTANTINESCU 

 

 
VICEPREŞEDINTE 

 

DIRECŢIA METALE 
PREŢIOASE, PIETRE 

PREŢIOASE, PROCES 
KIMBERLEY ȘI 

LABORATOARE 
 
 

 *Unitate finanțată de la bugetul de stat și de la Comisia Europeană, organizată la nivel de direcție 

 

 
SECRETAR GENERAL  

 

COMPARTIMENT 
CONTROL INTERN 

MANAGERIAL 

 
CABINET DEMNITAR 

 

COMPARTIMENT 
AUDIT PUBLIC INTERN 

 

 
SERVICIUL JURIDIC 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
ŞI RESURSE UMANE 

 

 
DIRECȚIA DE 

INSOLVENȚĂ  A 
PERSOANELOR 

FIZICE  
 

DIRECȚIA DE 
SOLUȚIONARE 

ALTERNATIVĂ A 
LITIGIILOR 

 
CENTRUL EUROPEAN AL 

CONSUMATORILOR * 

 

COMPARTIMENT CORP 
CONTROL 

PREȘEDINTE 

 

SERVICIUL ARMONIZARE 
EUROPEANĂ 

 
DIRECȚIA PRODUSE ȘI 
SERVICII FINANCIARE 

BANCARE ȘI 
NEBANCARE  

 
 

COMPARTIMENTUL 
PENTRU PROTECȚIA 

DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL  

COMPARTIMENT 
ANALIZE ȘI 

SINTEZE 

ANEXĂ nr. 1 
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012)  

 
• Numărul total de posturi  350 - exclusiv demnitarii 

 


