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NOTA DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

Hotarâre de Guvern 

privind organizarea și funcționarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de 

soluționare alternativă a litigiilor în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor și pentru 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  

 

In mai 2013 au fost adoptate Directiva nr. 2013/11/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în 

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

şi a Directivei 2009/22/CE și Regulamentul (UE) nr. 524/2013 

al Parlamentului European şi al Consiliului privind soluţionarea online a 

litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE, iar Ordonanța de Guvern 

nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre 

consumatori și comercianți reprezintă transpunerea în legislația 
națională a Directivei menţionate şi, totodată, creează cadrul de aplicare 
pentru Regulamentul (UE) nr. 524/2013. 

2. Schimbări 

preconizate  

 

I. Succintă prezentare 

Ordonanta de Guvern nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a 

litigiilor dintre consumatori și comercianți, urmărește să asigure un 
nivel înalt de protecție a consumatorilor și o bună funcționare a pieței 
interne prin garantarea faptului că reclamațiile împotriva comercianților pot 
fi prezentate de către consumatori, în mod voluntar, unor entități care aplică 
proceduri de soluționare alternativă a litigiilor  care sunt independente, 

imparțiale, transparente, eficace, rapide și echitabile.    
Art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 38 din 28.08.2015 privind 

soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, prevede 
înfiinţarea structurii responsabile cu derularea procedurilor SAL în cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Această structură este 
imparţială şi îşi desfăşoară activitatea independent de activităţile de supraveghere 
şi control piaţă. 

Alineatul (5) din cadrul art. 19 prevede că: Modul de organizare, finanţare 
şi procedura de funcţionare a structurii cu rol de entitate SAL se vor stabili 
prin hotărâre a Guvernului în termen de 120 de zile calendaristice de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 
In acest sens, a fost elaborată prezenta Hotărâre de Guvern care stabilește 
organizarea structurii, atribuțiile, aspecte cu privire la soluționarea 
alternativă a litigiilor și, de asemenea modificarea Hotărării de Guvern nr. 
700/2012 privind organizarea și funcționarea ANPC, în sensul majorării 
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numărului de posturi de persoanl contractual cu 25 în cadrul aparatului 
central prin cearea Direcției Generale SAL. 
 

II. Prezentarea proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ este necesar pentru ca reclamațiile împotriva 
comercianților să poată fi prezentate voluntar de către consumatori Direcției 
Generale care aplică proceduri SAL într-un mod independent, imparțial, 
transparent, eficace, rapid și echitabil.  

 

Prin proiectul de act normativ se înființează, în cadrul Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor, o structură responsabilă cu derularea procedurilor SAL, 
în subordinea Înaltului Funcţionar Public, denumită Direcția Generală SAL, pentru 
a se asigura stabilitatea și continuitatea acestei structuri. Această structură este 
imparțială şi îşi desfăşoară activitatea independent de activitățile de supraveghere 
și control piaţă.  

 

 

3. Alte informații Nu este cazul 

 

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

4.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 cerinţelor referitoare la sistemele de 
soluţionare alternativă a litigiilor determină creşterea încrederii consumatorilor 
în piaţa internă şi încurajarea comerţului transfrontalier. De asemenea, 
comercianții vor avea posibilitatea de a soluționa într-un mod rapid și cu costuri 
reduse orice litigiu cu un consumator, fără a li se aplica sancţiune 
contravenţională.  

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

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

Indicatori Anul 

Curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1, Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:                      

a)  buget de stat, din acesta:                    

 i) impozit pe profit                                

 ii) impozit pe venit                    

b) bugete locale:                           

  i) impozit pe profit                    

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat:        

  i) contribuţii de asigurări                

      

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare,     

 plus/minus, din care:                       

a) buget de stat, din acesta:                  

(i) cheltuieli de personal               

 (ii) bunuri şi servicii                  

b) bugete locale:                           

 (i) cheltuieli de personal               

 (ii) bunuri şi servicii                  

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat:          

(i) cheltuieli de personal              

(ii) bunuri şi servicii                   

      

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

 a) buget de stat                         
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 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 este cazul 
 

 

Secţiunea a 5 - a - Efectele proiectului de act normativ  

asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:  

a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

 

 

 

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

Apariţia acestei legi determină modificarea următoarele acte 
normative:  

 

a) Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și 
funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor, cu modificările ulterioare. 

 

11. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor 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 este elaborat în baza art. 19 
din Ordonanța Guvernului nr. 38 din 28.08.2015 privind 
soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și 
comercianți, ce a transpus în legislația internă  prevederile 
Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie 
de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE 
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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 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 

Este necesar avizul: 

 

- Consiliului Legislativ 
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c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei 

e)Curtea de Conturi 

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 
Autorităţii.  

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. 

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 mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotarâre de Guvern privind 

organizarea și funcționarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluționare 

alternativă a litigiilor în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor , pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să-l 
adoptați. 
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Hotarâre de Guvern 

privind organizarea și funcționarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de 

soluționare alternativă a litigiilor în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 19 din Ordonanța 

Guvernului nr. 38 din 28.08.2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și 

comercianți 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

 

Capitolul I 

Organizarea structurii de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul  

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

 

Art.1. (1) Prezenta hotărâre stabilește modul de organizare şi funcţionare a structurii responsabile 

cu derularea procedurilor de soluționare alternativă din cadrul Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor, în vederea îndeplinirii responsabilităților prevăzute la art. 19 din 

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

comercianţi. 

(2) În cuprinsul prezentei hotărâri sunt aplicabile definiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 

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

  

Art.2. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor asigură derularea  procedurilor de 

soluționare alternativă a litigiilor prin Direcția Generală de soluționare alternativă a litigiilor, 

denumită în continuare Direcția Generală SAL. 

 

Art.3. (1) Direcția Generală SAL este o structură imparţială, ce îşi desfăşoară activitatea 

independent de activităţile de supraveghere şi control piaţă.   

(2) Conducerea Direcției Generale SAL este asigurată de un director general, numit prin ordin al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în subordinea directă a 

Secretarului General. 

(3) Derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Direcției Generale SAL 

este asigurată de consilieri de soluționare alternativă a litigiilor, denumiți în continuare consilieri 

SAL. 

(4) Direcția Generală SAL este sprijinită în activitatea sa de un Secretariat.  
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Art.4. Consilierii SAL îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului central și al structurilor 

subordonate.  

Art.5. Structura organizatorică detaliată a Direcției Generale SAL, 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.   

 

Capitolul II 

Atribuții 

 

Art.6. (1) Direcția Generală SAL este competentă să soluționeze litigii naționale și transfrontaliere, 

inclusiv litigiile reglementate de Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind 

SOL în materie de consum), izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de 

servicii, în sectoarele de activitate în care, potrivit actelor normative, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor este competentă.  

(2) În calitate de autoritate complementară, potrivit prevederilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 38/2015, Direcția Generală SAL este competentă să soluționeze litigii în toate domeniile de 

activitate.   

 

Art.7. Direcția Generală SAL are următoarele atribuții: 

a) pune la dispoziția persoanelor interesate informaţiile referitoare la procedurile SAL prin 

intermediul site-ului sau pe un suport durabil, la cererea părţilor; 

b) permite consumatorilor prezentarea reclamaţiei și a documentelor justificative online, precum 

și  în scris, pe suport hârtie sau, după caz,  pe alt suport durabil, în limba română sau engleză;  

c) facilitează părților schimbul de informaţii și înscrisuri în legătură cu litigiul prin mijloace 

electronice sau prin poştă, după caz;   

d) cooperează cu alte entități SAL în vederea soluţionării litigiilor transfrontaliere; 

e) efectuează schimburi regulate de bune practici cu alte entități SAL, în ceea ce priveşte 

soluţionarea litigiilor transfrontaliere şi a celor naţionale; 

f) cooperează cu autorităţile naţionale însărcinate cu supravegherea respectării legislaţiei privind 

protecţia consumatorilor; 

g) transmite autorității competente orice informații solicitate; 

h) întocmește anual un raport de activitate pe care îl publică pe site,  prin orice alte mijloace pe 

care le consideră adecvate sau pe un suport durabil, la cerere;  

i) asistă părțile, la cerere, în alegerea procedurii SAL. 

 

Art.8. (1) Directorul General este independent și imparțial, acesta: 

a) nu intervine în soluționarea nici unui litigiu aflat în responsabilitatea consilierilor SAL;  

b) nu primește nici un fel de instrucțiuni cu privire la litigiile aflate în soluționarea Direcției Generale 

SAL; 
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c) este numit, în baza concursului promovat, prin Ordin al Președintelui ANPC, pe o durată de 3 ani 

și nu poate fi eliberat din funcție fără motive întemeiate; 

d) dispune de cunoştinţele şi aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluţionare 

alternativă a litigiilor sau al soluţionării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum şi de o 

bună înţelegere generală a legislaţiei;   

e) comunică șefului ierarhic superior, fără întârziere, orice circumstanţă care îi poate afecta sau 

poate fi considerată ca afectându-i independenţa şi imparţialitatea.  

(2) Principalele  atribuții ale Directorului General sunt: 

a) reprezintă Direcția Generală SAL în relația cu terții;  

b) întocmește, cu sprijinul Secretariatului, rapoartele anuale privind litigiile naţionale şi litigiile 

transfrontaliere primite de Direcția Generală SAL; 

c) se asigură că rapoartele anuale sunt publicate pe site și prin orice alte mijloace pe care le 

consideră adecvate și, la cerere, pe suport durabil; 

d) informează periodic conducerea ierarhic superioară cu privire la activitatea desfășurată; 

e) răspunde oricărei solicitări adresate de autoritatea competentă; 

f) se asigură ca sunt respectate prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 de către Direcția 

Generală SAL și de către consilierii SAL; 

g) propune, dacă este cazul, modificarea regulilor de procedură, precum și a modului de organizare 

și funcționare a Direcției Generale SAL; 

h) asigură procurarea de documentație străină, reglementări, jurisprudență și doctrină referitoare 

la soluționarea litigiilor, în vederea sprijinirii formării profesionale a consilierilor SAL; 

i) organizează dezbateri  cu consilierii SAL cu privire la problemele de drept deosebite întâlnite de 

aceștia în cursul soluționării litigiilor și împreună emit opinii. 

(3) Prin fișa postului se pot stabili, după caz, și alte atribuții. 

 

Art.9. (1) Poate fi consilier SAL persoana fizică ce îndeplinește următoarele condiții: 

a) are capacitate de exercițiu; 

b) este cetățen român;  

c) are studii superioare juridice, economice sau tehnice atestate cu diplome recunoscute; 

d) dovedeşte o bună înțelegere și cunoaștere a legislației din domeniul protecției consumatorilor; 

e) are expertiză în domeniul soluționării litigiilor dintre consumatori și comercianți ce poate fi 

dovedită prin exercitarea unei activități în domeniu de cel puțin 6 luni. 

(2) Consilierii SAL sunt independenți şi imparţiali. Acest lucru se realizează prin respectarea 

prevederilor art. 6 alin. (1) din  Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015. 

(3)  Consilierii SAL sunt numiți pe o durată nedeterminată și nu pot fi eliberați din funcție fără 

motive întemeiate. 

(4) Principalele atribuții ale Consilierilor SAL sunt: 

a) asistă părțile, la cerere, în alegerea procedurii SAL; 

b) analizează reclamațiile consumatorilor și se pronunță cu privire la acceptarea sau refuzul 

acestora; 

c) soluționează reclamațiile consumatorilor conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

38/2015 și regulilor de procedură; 
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d) informează Directorul General cu privire la problemele de drept deosebite ivite în cursul 

soluționării litigiilor; 

(5) Prin fișa postului se pot stabili, după caz, și alte atribuții. 

(6) Consilierii SAL informează fără întârziere Directorul General cu privire la orice eveniment care 

le poate afecta sau poate fi considerat ca afectându-le independenţa şi imparţialitatea sau care 

poate da naştere unui conflict de interese cu oricare dintre părţile litigiului pe care trebuie să îl 

soluţioneze. Obligaţia de a comunica astfel de elemente este o obligaţie permanentă.  

(7) Se consideră ca fiind eveniment care le poate afecta sau poate fi considerat ca afectând 

independenţa şi imparţialitatea unui consilier SAL sau care poate da naştere unui conflict de 

interese cu oricare dintre părţile litigiului pe care trebuie să îl soluţioneze, atunci când: 

a) consilierul SAL este soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori 

reprezentantul unei părţi sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soţului uneia dintre aceste 

persoane;   

b) soţul sau fostul său soţ este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre 

părţi;   

c) dacă el, soţul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, sunt părţi 

într-un proces care se judecă la instanţa la care consumatorul sau comerciantul este parte;   

d) dacă între el, soţul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, şi 

una dintre părţi a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să judece 

pricina;   

e) dacă este tutore sau curator al uneia dintre părţi;   

f) dacă soţul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau a asistat 

partea în aceeaşi pricină înaintea unei instanţe;   

g) atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea 

sa.   

  
Art.10. Examinarea și soluționarea litigiilor cu care a fost sesizată Direcția Generală se realizează, 

după caz, de unul sau mai mulți consilieri SAL, în funcție de complexitatea cazului, conform deciziei 

Directorului General.   

 

Art.11. (1) Principalele atribuții ale Secretariatului sunt:  

a) primirea, înregistrarea și arhivarea reclamațiilor consumatorilor; 

b) accesarea platformei SOL în vederea verificării reclamațiilor primite și a înregistrării acestora; 

c) întocmirea registrului de evidență care să cuprindă date referitoare la primirea, instrumentarea 

și soluționarea reclamațiilor; 

d) actualizarea informațiilor de pe site; 

e) întocmirea rapoartelor anuale. 

(2) Prin fișa postului se pot stabili, după caz, și alte atribuții.  
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Capitolul III 

Aspecte generale cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor 

 

Art.12.  (1) În conformitate cu art. 5 alin. (4) din OG nr. 38/2015, Direcția Generală SAL refuză 

instrumentarea unui litigiu în următoarele situații: 

a) reclamaţia este promovată cu rea-credinţă sau este ofensatoare; 

b)  reclamaţia este sau a fost analizată anterior de către o altă entitate SAL, de către personalul 

responsabil cu supravegherea pieţei din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor şi al structurilor teritoriale  sau de către o instanţă judecătorească; 

c) consumatorul nu a prezentat reclamaţia în termen de un an de la data la care acesta, după caz, 

a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei ce a dat naştere litigiului ori, 

în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora; 

d) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a Direcției 

Generale SAL; 

e) Direcția Generală SAL nu este competentă să soluţioneze litigiul.  

(2) Instrumentarea unui litigiu afectează în mod grav funcţionarea eficientă a Direcției Generale 

SAL atunci când aceasta nu dispune de resursele necesare sau resursele acesteia nu sunt suficiente 

pentru a derula procedura SAL. 

 

Art.13. Consumatorii pot înainta Direcției Generale de soluționare alternativă a litigiilor reclamații 

în scris, depuse prin poștă, prin intermediul formularului electronic sau personal, în limba română 

sau engleză.  

 

Art.14. (1) Pentru a putea fi soluționată, reclamația este însoțită de copii după toate documentele 

probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanţa, contract, certificat de garanţie sau alte 

documente, după caz. 

(2) În cazul în care reclamația ori documentele transmise nu conțin suficiente informații pentru 

soluționare, Direcţia Generală SAL poate solicita consumatorului completarea reclamației, 

respectiv transmiterea de documente suplimentare.  

 

Art.15. Se consideră că dosarul reclamației este complet după primirea tuturor informațiilor, 

respectiv a documentelor necesare și a punctelor de vedere din partea părților. 

 

Art.16. (1) În vederea soluționării reclamației, Direcţia Generală SAL poate dispune, cu acordul 

consumatorului care a formulat reclamația, efectuarea unor teste de laborator și/sau a unei 

expertize de specialitate.  

(2)  Direcţia Generală SAL se asigură că testele de laborator, respectiv expertiza de specialitate, 

sunt efectuate de un organism neutru și imparțial.  
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(3) Cheltuielile legate de testarea produselor se suportă de către comerciant, dacă în urma testării 

se constată neconformităţi faţă de cerinţele de securitate şi/sau de calitate prescrise ori declarate. 

În caz contrar, cheltuielile respective se suportă de către consumator. 

 

Capitolul IV 

Dispoziţii finale 

 

Art.17. Începând cu 01.01.2016, comercianţii care se angajează să utilizeze procedurile SAL 

derulate de Direcţia Generală SAL vor solicita luarea lor în evidenţă de către aceasta. 

 

Art.18. (1) Numărul de posturi aprobat pentru Direcția Generală SAL este de 25. Salarizarea 

personalului Direcției Generale SAL se face în conformitate cu reglementările în vigoare  aplicabile 

personalului contractual.   

(2) Angajarea personalului se face pe bază de  concurs, în condiţiile legii. 

 

Art.19. Direcția Generală de soluționare alternativă are în dotare 3 autoturisme operative, cu un 

consum lunar normat de 360 litri de carburant/autoturism. 

 

Art.20. Finanțarea Direcției Generale de soluționare alternativă se realizează integral de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.  

 

Art.21. Direcția Generală SAL se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal este în 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea 

unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor 

persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor.  

 

Art.22. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1. Alin. (1) al art. 3 se completează cu lit. jj, după cum urmează:    

“jj) soluționează alternativ litigiile naționale și transfrontaliere potrivit legislației speciale.  

2. Alin. (3) al art. 6 se modifică după cum urmează:    

  “(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 646, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul 

central 125, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 521.”   

3. Alin. (1) al art. 12 se modifică după cum urmează:     

„(1) Autoritatea are în dotare 106 autoturisme operative pentru supraveghere, control şi 

investigaţii, cu un consum lunar normat de 360 litri de carburant/autoturism, dintre care 97 de 

autoturisme pentru structurile subordonate. 
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(2) Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității 

Naționale pentru protecția Consumatorilor, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

 

 


