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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 
 

Hotărâre  
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a 

practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale  

 

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi 

de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective 

ale consumatorilor, include regulamentele și actele normative care 

transpun în legislaţia naţională reglementările europene cuprinse în anexa 

la Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

23 aprilie 2009 privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia 

intereselor consumatorilor, în sensul articolului 1 alin. (2) din Directivă, 

respectiv: „o încălcare reprezintă orice act contrar directivelor enumerate 

de anexă, astfel cum au fost transpuse în legislaţia internă a statelor 

membre, care prejudiciază interesele colective”.  

La această dată, anexa la Directiva 2009/22/CE a suferit modificări, în 
sensul introducerii Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea 

geoblocării nejustificate şi a altor forme de discriminare bazate pe 

cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa 

internă şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 şi (UE) 

2017/2.394, precum şi a Directivei 2009/22/CE (JO L60 I, 2.3.2018, p. 1) 

 

2. Schimbări preconizate  

 

Având în vedere necesitatea de a armoniza complet legislaţia românească 

cu cea comunitară în domeniu este necesară completarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 1553/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare,  după cum urmează : 

- la poziţia 15, pe coloana „Dispoziţiile legale” se va înscrie 

Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate şi a 

altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, 

domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 şi (UE) 2017/2.394, precum şi a 

Directivei 2009/22/CE (JO L 60 I, 2.3.2018, p.1), iar pe coloana 
„Autorităţile publice competente” se va înscrie „Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Consumatorilor” și “Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor”.  

3. Alte informații Nu este cazul 
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Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic  

Proiectul de act normativ ce vizează modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 

1553/2004 are ca scop creşterea gradului de protecţie a intereselor colective ale 

consumatorilor şi îmbunătăţirea raporturilor juridice dintre consumatori şi operatorii 

economici, transpunând în legislaţia naţională prevederile Directivei 2009/22/CE cu 
modificările şi completările ulterioare şi furnizând în mod clar „Dispoziţiile legale” 

aplicabile şi „Autorităţi publice competente”, astfel încât, în conformitate cu articolul 4 

alin. (1), în cazul în care interesele colective ale consumatorilor dintr-un stat membru al 

Uniunii Europene sunt lezate prin fapte ilicite săvârşite pe teritoriul României sau 

autorul acestora îşi are sediul în România, organizaţiile abilitate din acel stat au 

posibilitatea de a sesiza autorităţile competente din România în preluarea şi soluţionarea 

sesizărilor. 

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 

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  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 
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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. 

 

 

 

Se completează anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 

privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în 

domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor 

 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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prevederi comunitare. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative 

comunitare. 

Proiectul de act normativ asigură cadrul legal necesar aplicarii 

Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 23 aprilie 2009  privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte 

protecţia intereselor consumatorilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

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 
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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, Energiei şi Mediului de 

Afaceri. 

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. 

Instituţia publică responsabilă de implementarea măsurilor 

cuprinse în proiectul de act normativ este Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 

2.Alte informații Nu este cazul 

 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul 
protecţiei intereselor colective ale consumatorilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

Hotărâre 
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a 

practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor 
 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

   Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 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, cu modificările și completările ulterioare se completează după cum urmează: 

1.După numărul curent 14 se introduce un nou număr, numărul curent 15, cu următorul cuprins: 

 

15. Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European şi 

Consiliului Uniunii Europene din 28 februarie 2018 privind 

prevenirea geoblocării nejustificate şi a altor forme de 

discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau 

sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 şi (UE) 2017/2.394, precum 

şi a Directivei 2009/22/CE (JO L 60 I, 2.3.2018, p. 1) 

• Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor 

• Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor 
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