
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
Hotărâre  

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2017/2394 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate 
să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 

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

 

Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 are ca scop asigurarea 
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 şi stabileşte autorităţile 
competente şi biroul unic de legătură, responsabile cu aplicarea 
Regulamentului (CE) nr.2006/2004.  
         Anexa la această hotărâre cuprinde actele normative ce conţin 
prevederi din domeniul protecţiei consumatorilor cărora li se aplică 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 2006/2004. 
        Anexa a fost modificată prin HG nr. 784/2008, HG 784/2008, HG 
1097/2014, HG 430/2016 şi HG 208/2019 şi, în actuala formă, include un 
număr de 19 Directive şi Regulamente care protejează interesele  
consumatorilor, legislaţia naţională aferentă acestor Directive şi 
autorităţile naţionale competente, care au atribuţii specifice de asigurare 
a respectării acestor 19 acte normative. 

În ianuarie 2018, a intrat ȋn vigoare Regulamentul (UE) 2017/2394 
al Parlamentului European şi al Consiliului, privind cooperarea dintre 
autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în 
materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004, care se aplică de la 17 ianuarie 2020. 

2. Schimbări preconizate  

 

Regulamentul (UE) 2017/2394 armonizează cadrul de cooperare dintre 
autoritățile naționale din UE astfel încât acțiunile acestora în materie de 
asigurare a aplicării legislației să vizeze piața unică în toate dimensiunile 
sale. Obiectivul principal al Regulamentului (UE) 2017/2394   este de a 
asigura securitatea juridică în cadrul pieței unice prin aplicarea coerentă 
a actelor legislative cheie care formează acquis-ul Uniunii în domeniul 
protecției consumatorilor și care figurează în anexa regulamentului. 
Dispozițiile existente la nivel național pentru asigurarea aplicării legislației 
Uniunii în materie de protecție a consumatorilor nu sunt suficiente într-un 
context transfrontalier. Prin urmare, pentru a-i împiedica pe comercianții 
neconformi să exploateze lacunele și limitările teritoriale și de altă natură 
care restrâng capacitatea statelor membre de a asigura aplicarea 
legislației, este crucial să existe între autoritățile publice o cooperare 
transfrontalieră eficace la nivelul Uniunii cu privire la asigurarea aplicării 
legislației. Această cooperare se realizează în prezent prin intermediul 
unui mecanism de alertă și al unui mecanism de asistență reciprocă, 
completate de un set de competențe minime de care au nevoie 
autoritățile naționale pentru o cooperare transfrontalieră eficientă și 
solidă din punct de vedere juridic. Există, de asemenea, un mecanism de 
combatere a practicilor frauduloase care privesc mai mult de două țări, 
prin care statele membre, cu ajutorul Comisiei, abordează împreună 



chestiunile de interes comun. 

Principalele schimbări aduse prin Regulamentul 2017/2394: 

- extind domeniul de aplicare al Regulamentului 2006/2004 ȋn vigoare, 
care se aplică doar ȋncălcărilor intracomunitare ȋn derulare, şi la 
ȋncălcările care deja au ȋncetat; 

- anexa care conține lista actelor legislative care protejează interesele 
colective ale consumatorilor determină domeniul de aplicare al 
regulamentului. Față de regulamentul în vigoare, anexa este actualizată 
pentru a se elimina actele legislative care nu mai sunt în vigoare și a fost 
modificată pentru a se extinde domeniul de aplicare al regulamentului la 
alte instrumente ale legislației UE în domeniul protecției consumatorilor; 

- se introduc noi categorii de ȋncălcări transfrontaliere: “ȋncălcări pe scară 
largă” (care aduc prejudicii sau este posibil să aducă prejudicii 
consumatorilor din cel putin 2 state membre) şi „ȋncălcare pe scară largă 
cu o dimensiune specifică Uniunii” (care aduc prejudicii sau este posibil 
să aducă prejudicii ȋn cel puţin două treimi din statele membre ce 
reprezintă cumulat cel puţin două treimi din populaţia Uniunii); 

- include competenţe suplimentare de anchetă şi de asigurare a aplicării 
legislaţiei pentru autorităţile competente pentru a coopera mai rapid şi 
mai eficace ȋn context transfrontalier. În comparație cu Regulamentul 
2006/2004, au fost adăugate competențe minime suplimentare, cum ar fi 
competența de a face achiziții cu titlu de test și de a efectua evaluări prin 
metoda clientului misterios, competența de a adopta măsuri provizorii, de 
a bloca site-urile internet și competența de a impune penalități și de a 
garanta despăgubirea consumatorului într-un context transfrontalier. 
Unele dintre competențele minime existente au fost clarificate pentru a 
asigura echivalența sferei lor de acoperire și a aplicării lor în toate statele 
membre, de exemplu dreptul de a solicita informații și documente sau 
competența de a efectua inspecții la fața locului. Statele membre au în 
continuare posibilitatea de a decide dacă autoritățile de resort exercită 
competențele minime în mod direct, sub propria lor autoritate, sau dacă 
aceste competențe vor fi exercitate făcându-se apel la instanțele 
judecătorești; 

- introduce un nou mecanism de supraveghere, care ȋl va ȋnlocui pe 
actualul, prevăzut ȋn Regulamentul 2006/2004, referitor la alerte. Acesta 
combină alertele introduse în temeiul Regulamentului 2006/2004 în 
vigoare cu un schimb mai larg de informații care este relevant și necesar 
pentru detectarea în timp util a încălcărilor pe scară largă. Alte entități pot 
să participe la mecanismul de alertă prin intermediul alertelor externe. 
Două categorii de entități pot fi implicate în mecanismul de alertă. 
Organismele desemnate și Centrele Europene ale Consumatorilor sunt 
implicate în temeiul regulamentului. În a doua categorie intră entitățile 
desemnate de către statele membre și de către Comisie din rândul 
asociațiilor de consumatori, al asociațiilor profesionale și al altor entități 
care au cunoștințe specifice adecvate și un interes legitim în protejarea 
consumatorilor și care pot lua parte la mecanismul de alertă. Accesul la 
mecanismul de alertă pentru toate aceste entități se limitează la 
introducerea de „alerte cu scop informativ”. În conformitate cu cerințele 
privind secretul profesional, entitățile respective nu au acces la alte 
informații sau alerte schimbate între autoritățile de resort.  

5) se introduc noi mecanisme coordonate de anchetă şi de asigurare a 
aplicării legislaţiei ȋn cazul ȋncălcărilor pe scară largă şi al ȋncălcărilor pe 
scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii. 

În vederea asigurării implementării prezentului proiect de hotarâre, este 
necesară ȋnfiinţarea unei structuri, la nivelul ȋntregului aparat al ANPC, 



care va avea atât calitatea de birou unic de legătura cât şi de autoritate 
competentă - cu responsabilităţi ȋn aplicarea prevederilor a 23 acte 
legislative care transpun directive sau care asigură cadrul juridic necesar 
implementării unor Regulamente, listate ȋn anexa Regulamentului (UE) 
2394/2017.  

Această structură va avea atribuţii doar ȋn cazuri transfrontaliere, 
sancţionate prin actele legislative din anexa Regulamentului 2394/2017.  

Biroul unic de legătură este autoritatea publică desemnată ca fiind 
responsabilă de coordonarea aplicării prezentului regulament şi este 
răspunzător de coordonarea activităților de anchetă și de asigurare a 
respectării legislației desfășurate de toate autoritățile competente din tara 
sa.  

Conform obligaţiei introduse prin art. 5, paragraf (4) al Regulamentului 
2397/2017, autoritățile competente și birourile unice de legătură trebuie 
să dispună de resursele necesare pentru aplicarea acestuia, inclusiv de 
suficiente resurse bugetare și de altă natură, de experți, de proceduri și 
de alte mecanisme.   

În consecinţă, ȋn vederea asigurării functionarii corespunzatoare a 
ANPC, in calitate de birou unic de legatură, este necesară ȋnfiinţarea 
unui serviciu, alcătuit din 7 funcţionari publici de execuţie şi 1 şef 
serviciu, ȋn cadrul Direcţiei Generale Control, Supraveghere Piaţă şi 
Armonizare Europeană al ANPC.   

Având ȋn vedere faptul că ANPC are şi calitatea de autoritate 
competentă, responsabilă cu aplicarea efectivă a 23 acte legislative de 
transpunere sau implementare a 23 acte legislative europene cuprinse ȋn 
anexa Regulamentului 2394/2017, este necesar ca la nivel teritorial să 
fie suplimentat numarul de posturi cu 42, respectiv câte un responsabil ȋn 
cadrul fiecărui Comisariat Judeţean de Protecţia Consumatorilor, care să 
răspundă ȋn mod prompt cererilor de asistenţă reciprocă lansate de alte 
state membre şi care să semnaleze, la rândul lor, cazuri ȋn care 
consumatorilor români le-au fost afectate interesele colective sau există 
suspiciunea ca le-ar putea fi afectate interesele colective de către 
comercianţi cu sediul ȋn alte state membre.  

Astfel, pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 
2017/2394, care se aplică doar pentru cazuri de ȋncălcări transfrontaliere, 
atunci când sunt prejudiciate interesele colective ale consumatorilor, 
ANPC trebuie să suplimenteze cu 50 de posturi numărul total, acestea 
fiind necesare desfăşurării activităţii sale atat ca birou unic de legatura 
cat si ca autoritate competenta, in sensul Regulamentului 2017/2394. 

3. Alte informații Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic  

Proiectul de act normativ, ce vizează asigurarea cadrului legal necesar aplicării 
Regualmentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind 
cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în 
materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004, 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 transfrontaliere, 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



stat 

2. Impactul asupra 
mediului de  afaceri  

Producătorii, comercianții, vânzătorii, piețele online, intermediarii, în special cei care 
operează în mai multe state membre, în mediul online și în cel offline, sunt afectați de 
incertitudinile și costurile mai ridicate generate de complexitatea și diversitatea celor 28 
de regimuri de asigurare a aplicării legislației din UE. Din cauza abordărilor divergente 
ale statelor membre cu privire la asigurarea aplicării legislației, astfel de comercianți au 
nevoie de expertiză juridică cu privire la fiecare dintre aceste sisteme. Mai mult, toți 
comercianții au de pierdut în condițiile unei concurențe neloiale din partea 
comercianților care nu se conformează normelor și care și-au dezvoltat modele de 
afaceri care le permit să se sustragă legii și să aducă prejudicii consumatorilor dintr-o 
altă țară. Propunerea va spori securitatea juridică pentru întreprinderi, iar consecvența 
și coerența în asigurarea aplicării legislației la nivel transfrontalier vor stimula 
competitivitatea comercianților care respectă legea și vor asigura condiții de concurență 
mai echitabile în cadrul pieței unice. Propunerea nu impune noi obligații juridice pentru 
întreprinderi. 

21. Impactul asupra 
sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Consumatorii care cumpără dintr-o altă țară servicii și bunuri în mediul online și offline 
sunt vizați de propunere, întrucât obiectivul principal al acesteia este acela de a spori 
protecția consumatorilor pe aceste piețe. Propunerea va elimina parțial riscul la care 
sunt expuși consumatorii de a suferi prejudicii de exemplu atunci când nu le sunt livrate 
produsele cumpărate dintr-o altă țară sau atunci când le sunt furnizate informații 
înșelătoare cu privire la modalitățile de plată ori atunci când plățile sunt efectuate prin 
setări implicite, fără consimțământul lor explicit. Consumatorii vor beneficia de o 
protecție mai mare atunci când vor face cumpărături transfrontaliere, în special în 
mediul online. 

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 

 

 
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. 

 

 

La data de 17 ianuarie 2020, cand Regulamentului (UE) 
2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind 
cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 
respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 va fi aplicabil, 
va fi abrogată H.G. 244/2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare, care asigura cadrului juridic necesar aplicarii 
Regulamentului 2006/2004. 

11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor 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 asigură cadrului legal necesar aplicarii 
Regualmentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, privind cooperarea dintre autoritățile naționale 
însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de 
protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 2006/2004 
 

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 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. 

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 in 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. 

Pentru punerea ȋn aplicare a proiectului de act normativ de 
către autorităţile administraţiei publice centrale este 
necesara extinderea competenţelor instituţiilor existente. 
Instituțiile responsabile cu punerea în aplicare sunt:  

- Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor; 

- Consiliul Naţional al Audiovizualului; 
- Ministerul Turismului; 
- Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi; 
- Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială/agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie 
social; 



- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informaţionale; 
- Ministerul Afacerilor Interne; 
- Ministerul Transporturilor 
- Inspectoratul de Stat pentru Controlul ȋn Transportul 

Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor; 
- Ministerul Sănătăţii; 
- Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal; 
- Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii; 
- Autoritatea Feroviara Română. 

2.Alte informații Nu este cazul 

 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre  privind stabilirea unor 

măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea 
legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 
  
  
  
  

 
 
 

Hotărâre 
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 

2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind cooperarea 
dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în 

materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 2006/2004 

 
În scopul asigurării aplicării în România, a prevederilor Regulamentului (UE) 

2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind cooperarea dintre 
autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de 
protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 

 
 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
 Art. 1. -  Prezenta hotărâre stabileşte autorităţile competente responsabile cu 
asigurarea respectării legislației care protejează interesele consumatorilor, biroul 
unic de legătura precum și unele aspecte privind mecanismul de cooperare ȋntre 
acestea, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului 
European şi al Consiliului, privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate 
să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, denumit in continuare Regulament.
  
 Art. 2. - (1) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor ca birou unic de legătură responsabil cu aplicarea Regulamentului. 



(2) Autorităţile competente să asigure aplicarea legislaţiei în domeniul 
protecţiei consumatorilor în conformitate cu Regulamentul sunt cele prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. - Autorităţile competente prevazute la art.2 alin. (2) dispun de 

competențele minime de anchetă și de asigurare a respectării legislației prevăzute la 
art.9 alin. (3), (4), (6) și (7) din Regulament si le exercită în conformitate cu articolul 
10din Regulament. 

 
Art. 4. –(1) Autorităţile competenteprevazute la art.2 alin. (2)notificăAutorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor datele de identificare ale punctelor de 
contactdin structurile propriicare accesează baza de date la care se face referire in 
art. 35 din Regulament, ȋn termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării ȋn vigoare a 
prezentei hotărâri. 

(2).–În cazul ȋn care intervin modificări ale datelor de identificare ale punctelor 
de contact, prevăzute la alin. (1) sau schimbări ale punctelor de contact,autorităţile 
competente prevăzute la art.2 alin (2) le notificăAutorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilorȋn termen de 2 zile lucrătoare. 

 
Art.5. -  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor transmite 

Comisiei Europene informaţiile şi listele prevăzute la art. 8 alin (1) dinRegulament. 
 
Art.6.–Se desemneazăCentrul European al Consumatorilor din România 

drept entitatea care are competenţa de a emite alerte externe către autoritățile 
competente ale statelor membre relevante și Comisie cu privire la suspiciunile 
referitoare la încălcările sancționate prin prezentul regulament și de a furniza 
informațiile necesare pe care le are la dispoziție, conform art. 27 alin (1) 
dinRegulament. 

 
Art.7. – Autorităţile competente prevăzute la art.2 alin. (2) transmit Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor informaţiile prevăzute la art. 30 (1) din 
Regulament, la solicitarea acesteia, ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare. 

 
Art.8. - Autorităţile competente prevăzute la art.2 alin. (2) transmit Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor informaţiile prevăzute la art. 37 alin (1) din 
Regulament, la solicitarea acesteia, ȋn termen de 20 zile lucratoare de la solicitare. 

 
Art.9 - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor notifică Comisiei 

Europene informaţii privind adoptarea prezenteihotărâri, conform art.39 din 
Regulament. 

 
Art.10. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, numărul maxim de posturi al 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se suplimentează cu 50 de 
posturi necesare desfăşurării activităţii specifice de aplicare a Regulamentului. 

 
Dispoziții tranzitorii și finale 

 
  Art.10. - Prezenta hotărâre se  publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I și intră în vigoare la data de 17 ianuarie 2020. 
 



Art. 11. - La data intrării ȋn vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 
244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din 
domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest 
domeniu, publicată ȋn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 
 
 

*  
Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării directe a 

Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind 
cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației 
în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 27 
decembrie 2017. 
 
 

ANEXĂ 

 

 

AUTORITĂŢILE NAŢIONALE COMPETENTE, 
desemnate potrivit prevederilorRegulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al 

Consiliului, privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea 
legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004 

 

 

 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 prin Legea nr. 
288/2010, cu modificările 
ulterioare 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

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 (JOCE), 

Legea nr. 193/2000 privind 
clauzele abuzive din contractele 
încheiate între profesionişti şi 
consumatori, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 



seria L, nr. 95 din 21 aprilie 1993 Partea I, nr.543 din 3 august 
2012, cumodificările 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 
protecţiaconsumatorilor 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 

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 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 



modificările şi completările 
ulterioare 

 

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, 
republicatăîn 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 

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. 

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 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

Ministerul Transporturilor 



295/91, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr.  
46 din 17 februarie 2004 

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. 

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), 6-14alin. (1), 15-22. 

 

Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

 

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 31iulie 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, 

Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul 
Rutier din cadrul 
Ministerului 
Transporturilor 

 

 

 

Ministerul Turismului 

 



Partea I, nr. 401 din 03 iulie 
2013 

 

 

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 
Consiliului, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), 
seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 
2011 

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 

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 

Ordonanţa nr. 38/2015 privind 
soluţionarea alternativă a 
litigiilor dintre consumatori şi 

Autoritatea Națională 
pentru Protecția 



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), publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE), seria L, nr. 165 din 18 iunie 
2013, articolul 14 

comercianţi, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 654 din 28 august 
2015, articolul 33 

Consumatorilor  

 

20. Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind 
drepturile persoanelor cu handicap și 
ale persoanelor cu mobilitate redusă 
pe durata călătoriei pe calea aerului 
(JO L 204, 26.7.2006, p. 1). 

Hotarâre nr. 787 din 17 iulie 
2007 privind stabilirea unor 
masuri pentru asigurarea 
aplicarii Regulamentului (CE) 
nr. 1.107/2006 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 5 
iulie 2006 privind drepturile 
persoanelor cu handicap si ale 
persoanelor cu mobilitate 
redusa care calatoresc pe calea 
aerului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr. 528 din  
3 august 2007. 

Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi 

21. Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței 
interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36): 
articolul 20. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 49 din 
20 mai 2009 privind libertatea 
de stabilire a prestatorilor de 
servicii şi libertatea de a furniza 
servicii în România, publicatăȋn 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 366 din 
01/06/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare; articolul 
20. 

Autoritatea Națională 
pentru Protecția 
Consumatorilor  

 

 

22. 

 

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 octombrie 2007 
privind drepturile și obligațiile 
călătorilor din transportul feroviar (JO 
L 315, 3.12.2007, p. 14). 

 

Hotărârea nr. 1476/2009 privind 
stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea aplicării 
Regulamentului (CE) nr. 
1.371/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
23 octombrie 2007 privind 
drepturile și obligațiile 
călătorilor din transportul 
feroviar, publicată ȋn Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.833 din 03/12/2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 

Autoritatea Feroviară 
Română 



23. Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 24 septembrie 2008 
privind normele comune pentru 
operarea serviciilor aeriene în 
Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 
3): articolele 22, 23 și 24. 

Hotărârea nr. 560/2009 privind 
stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea aplicării 
Regulamentului (CE) nr. 
1.008/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
24 septembrie 2008 privind 
normele comune pentru 
operarea serviciilor aeriene în 
Comunitate, publicată ȋn 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 340 din 21.05.2009, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Autoritatea Națională 
pentru Protecția 
Consumatorilor  

 

24. Directiva 2014/92/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
comparabilitatea comisioanelor 
aferente conturilor de plăți, 
schimbarea conturilor de plăți și 
accesul la conturile de plăți cu servicii 
de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 
214): articolele 3-18 și articolul 20 
alineatul (2). 

Legea nr. 258/2017 privind 
comparabilitatea comisioanelor 
aferente conturilor de plăți, 
schimbarea conturilor de plăți și 
accesul la conturile de plăți cu 
servicii de bază,publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 
1032 din 28 decembrie 2017;  

 

Autoritatea Națională 
pentru Protecția 
Consumatorilor  

 

25. Directiva 2014/17/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 4 februarie 2014 
privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile 
rezidențiale și de modificare a 
Directivelor 2008/48/CE și 
2013/36/UE și a Regulamentului 
(UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 
28.2.2014, p. 34): articolele 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
capitolul 10 și anexele I și II. 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 52/2016 privind 
contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri 
imobile, precum și pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru 
consumatori, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 727 din 
20/09/2016;  

Autoritatea Națională 
pentru Protecția 
Consumatorilor  

 

26. Regulamentul (UE) 2017/1128 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 14 iunie 2017 privind 
portabilitatea transfrontalieră a 
serviciilor de conținut online în cadrul 
pieței interne (JO L 168, 30.6.2017, p. 
1). 

  

27. 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 
(JO L 60 I, 2.3.2018, p. 1), numai în 
cazul în care clientul este un 
consumator astfel cum este definit la 
articolul 2 punctul 12 din 
regulamentul respectiv.  

 

 

 

 

 

 
 


