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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de 
soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor şi 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 
        A. 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 şi 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.  

          Prin Ordonanţa de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre 

consumatori şi comercianţi s-a realizat transpunerea în legislaţia naţională a Directivei nr. 
2013/11/UE şi, totodată, s-a creat cadrul de aplicare pentru Regulamentul (UE) nr. 524/2013. 
Potrivit OG nr. 38/2015, reclamaţiile împotriva comercianţilor pot fi prezentate voluntar de către 
consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod 
independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de 
protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei. 
         Conform O.G. nr. 38/2015, entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor este o structură care 
oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi care poate funcţiona în cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul unei autorităţi publice centrale sau a unei 
autorităţi administrative autonome cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor.  
           Înfiinţarea structurii responsabile cu derularea procedurilor SAL în cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se realizează, în conformitate cu prevederile art. 19 din 
O.G. nr. 38/2015, în termen de 120 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a ordonanţei, 
termen în care are loc şi suplimentarea personalului cu 25 de posturi. 
           Modul de organizare, finanţare şi procedura de funcţionare a acestei structuri se vor stabili 
prin hotărâre a Guvernului. 
       B. Proiectul de act normativ cuprinde şi propunerea ca Centrul European al Consumatorilor 
România (ECC România) să funcţioneze în cadrul Autorităţii. ECC România este un program 
dezvoltat de Comisia Europeană şi derulat în toate statele membre, ce oferă sprijin cetăţenilor UE în 
domeniul achizițiilor transfrontaliere, încearcă rezolvarea pe cale amiabilă a sesizărilor primite de la 
consumatorii români, dar şi de la cei din alte state membre, şi oferă consultanţă juridică în probleme 
de comerţ transfrontalier.  
            În toate statele membre ale Uniunii Europene, programul este cofinanțat de Comisia 
Europeană, rata maximă de cofinanțare fiind între 50% și 65% din costul eligibil al acțiunii.   
          Potrivit Regulamentului (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de 

abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE (Anexa1 la Regulament), pentru funcționare obișnuită a unui 
Centru European al Consumatorilor, solicitanții vor primi un grant care să acopere până la 50% din 
costurile eligibile. În cazul în care solicitanții aleg să desfășoare, în plus, o activitate de care 
beneficiază întreaga rețea, angajându-se să dezvolte și să gestioneze instrumente comune sau 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/chafea/documents/consumers/consumer-annual-work-programme-2016-annex_en.pdf  
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programe de îndrumare menite să dezvolte capacitatea de a acorda asistență a rețelei, cofinanțarea va 
fi de până la 56% din costurile eligibile. Pentru țările al căror PIB pe cap de locuitor este scăzut, 
nivelul contribuției UE poate fi de până la 65%.  
        În momentul de faţă, ECC România, funcţionează în cadrul unei asociaţii de consumatori 
(Asociația Pro Consumatori), cu finanţare, pentru anul 2016, 35% de la bugetul de stat, prin bugetul 
ANPC, şi 65% finanţare de către Comisia Europeană. 
  
    C.  Prin Hotărârea de Guvern nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel 

central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor 
fizice, ANPC trebuie să asigure aparatul tehnic pentru funcționarea comisiilor de insolvență la nivel 
central și teritorial. 
2. Schimbări preconizate 
A. Ordonanţa de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori 

şi comercianţi, urmăreşte să asigure un nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună 
funcţionare a pieţei interne prin garantarea faptului că reclamaţiile împotriva comercianţilor pot fi 
prezentate de către consumatori, în mod voluntar, unor entităţi care aplică proceduri de soluţionare 
alternativă a litigiilor  care sunt independente, imparţiale, transparente, eficace, rapide şi echitabile.    
         Alin. (5) din cadrul art. 19 al OG nr. 38/2015 prevede: “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 elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului care stabileşte organizarea 
structurii responsabile, atribuţiile acesteia, precum şi aspecte cu privire la soluţionarea alternativă a 
litigiilor. Astfel, se prevede crearea unei Direcţii SAL, ce îşi va desfăşura activitatea în cadrul 
ANPC, independent de activităţile de supraveghere şi control piaţă. Derularea procedurilor de 
soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Direcţiei SAL este asigurată de consilieri. 
       De asemenea, proiectul prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în sensul 
majorării numărului de posturi de personal contractual cu 25 în cadrul aparatului central, personal 
necesar funcţionării Direcţiei SAL, precum şi în sensul completării atribuţiilor ANPC cu aceea de a 
soluţiona alternativ litigiile naţionale şi transfrontaliere potrivit legislaţiei speciale. 
     
B.   În plus, se propune funcţionarea în subordinea Autorităţii a Centrului European al 
Consumatorilor România (ECC România) pentru a se asigura o mai bună diseminare a programului 
şi un sprijin mai mare pentru consumatori. Activitățile derulate de Centrul European al 
Consumatorilor România sunt în conformitate cu obiectivele și atribuțiile ANPC stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor. 
       Pentru a asigura funcționarea Centrului European al Consumatorilor România, se preconizează 
înfiinţarea unei structuri ECC România, fără personalitate juridică, cu un număr de 6 posturi.  
      Înfiinţarea acestei structuri nu are impact suplimentar asupra bugetului de stat deoarece, ANPC a 
cofinanţat, până în prezent, de la bugetul de stat, funcționarea Centrului European al Consumatorilor 
România, în principiu, cu 50% această structură (respectiv cu 35% în ultimii doi ani), iar diferenţa 
de 50% (respectiv de 65% în ultimii doi ani), a fost partea de cofinanţare asigurată de Comisia 
Europeană (a se vedea explicațiile de la pct. 1 lit. B). 
      Proiectul prevede modificarea Hotărării de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea şi 

funcţionarea ANPC, în sensul celor mai sus arătate. 
 
C.  Pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de 

insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura 

insolvenţei persoanelor fizice, ANPC are în responsabilitate asigurarea funcționării comisiilor de 
insolvență la nivel central și a celor 42 de comisii de insolvență la nivel teritorial, prin asigurarea 
aparatului tehnic care pregătește lucrările comisiei de insolvență la nivel central, dar și a câte unui 
membru și a unui supleant în aceste comisii. Pentru asigurarea derulării procedurilor, se va constitui 



3 

 

Direcția Insolvență. 
 
D. În ceea ce privește resursele necesare, pentru toate cele trei structuri prezentate – soluționarea 
alternativă a litigiilor, Centrul European al Consumatorilor și procedurile aferente insolvenței 
persoanei fizice – este necesară alocarea de personal după cum urmează: 
 

- Direcția SAL –25 de posturi contractuale pentru a asigura funcționarea sistemului; 
 
Cheltuielile de personal estimate sunt, pentru anul curent, de 562 mii lei, iar pentru fiecare din 
următorii patru ani de 1.124 mii lei. Media pe cinci este de 1.011,6 mii lei.  
 
Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt, pentru anul curent, de 1.330 mii lei. Media pe cinci este de 
1.414,8 mii lei. 
 
Impactul financiar pentru bugetul de stat este, pentru anul curent, de +1.892. Media pe cinci este de 
+2.426,4 mii lei.  
 
 

- Centrul European al Consumatorilor – 6 posturi contractuale. Acest număr de posturi este 
alocat și în prezent acestui program; 

 
Cheltuielile de personal estimate pentru anul 2017, an în care se începe derularea activității, sunt de 
270 mii lei, iar pentru fiecare din următorii patru ani de 270 mii lei. Media pe cinci este de 216 mii 
lei.  
 
Având în vedere faptul că aceste cheltuieli sunt prevăzute în buget și în prezent, însă sunt 
direcționate către o altă entitate, nu va fi un impact financiar suplimentar. 
 

- Direcția Insolvență – 314 posturi contractuale 
 
Cheltuielile de personal estimate sunt, pentru anul curent, de 6.835 mii lei, iar pentru fiecare din 
următorii patru ani de 13.669 mii lei. Media pe cinci este de 12.302 mii lei.  
 
Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt, pentru anul curent, de 5.832 mii lei. Media pe cinci este de 
4.651 mii lei. 
 
Impactul financiar pentru bugetul de stat este, pentru anul curent, de +12.667. Media pe cinci este de 
+16.953 mii lei.  
 
Impactul financiar suplimentar, pentru toate activitățile, este, pentru anul curent, de +14.559 mii lei, 
iar media pe cinci ani este de +19.380 mii lei.  
 
Pentru toate cele trei structuri se impune derularea de activități de informare, atât a consumatorilor, 
cât și a comercianților.  În acest fel se respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor prin care 
se prevede, la art. 3, alin. (1) lit. r) faptul că ANPC “desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi 
educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele şi serviciile destinate acestora; 
editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor”.  
 
Astfel, pentru a oferi posibilitatea consumatorilor de a alege cea mai potrivită cale de rezolvare a 
conflictelor cu comercianții, dar și pentru a informa comercianții cu privire la modul de funcționare 
și consecințele apelării la sistemul de soluționare alternativă a litigiilor, toate părțile interesate 
trebuie informate cu privire la noul sistem de soluționare alternativă a litigiilor. În acest sens, sunt 
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necesare: publicarea de materiale informative, organizarea de seminarii, informare prin intermediul 
internetului.      
 
În ceea ce privește Centrul European al Consumatorilor, una dintre activitățile desfășurate în mod 
constant de acesta, conform cerințelor Comisiei Europene, o reprezintă informarea consumatorilor 
prin materiale informative, prin organizarea de seminarii și prin intermediul internetului. 
 
Procedura insolvenței persoanelor fizice reprezintă o noutate pentru sistemul juridic și administrativ 
din România, prin urmare este esențială corecta informare a consumatorilor și a comercianților prin 
toate mijloacele de comunicare. 
 
Pentru a asigura funcţionarea celor trei structuri, este, de asemenea, necesară achiziționarea de 
bunuri și servicii, dintre acestea menționăm un număr de 10 autoturisme alocate procedurii 
insolvenţei persoanelor fizice, 3 autoturisme alocate Directiei SAL si 2 autoturisme pentru Centrul 
European al Consumatorilor. ANPC va avea în dotare 118 autoturisme.   
 
Proiectul prevede modificarea Hotărării de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în sensul celor arătate. 
3. Alte informaţii 
Nu sunt 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Impact 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, comercianţii vor avea posibilitatea de a soluţiona într-un mod rapid şi 
cu costuri reduse orice litigiu cu un consumator, fără a li se aplica sancţiune contravenţională 
21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
22.Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Impact social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informaţii 
Nu sunt 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

 
- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curen

t 

Următorii patru ani Media pe 
cinci ani  
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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 

      

2Modificări 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 

 
 
 
 
7.397 
7.162 

 
 
 
 
14.793 
  5.788 

 
 
 
 
14.793 
  5.795 

 
 
 
 
14.793 
  5.788 

 
 
 
 
14.793 
  5.795 

 
 
 
 
13.314 
  6.066 

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
a)buget de stat 
b) bugete locale 

 
 
 
+14.559 

 
 
 
+20.581 

 
 
 
+20.588 

 
 
 
+20.581 

 
 
 
+20.588 

 
 
 
+19.380 

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 (acte 
normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ; 

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

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

- acte administrative 
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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 Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 
28.08.2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, ce a 
transpus în legislaţia 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 precum și a Legii nr. 151/2015 
privind procedura insolvenței persoanelor fizice 
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 a Uniunii Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-
se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 
document al unei organizaţii internaţionale: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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 se referă la acest subiect. 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect 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 se referă la acest subiect. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  - Este necesar aviz  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 
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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, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informaţii 
Nu sunt 

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 informaţii 
Nu sunt. 
 

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

privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de 

soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

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

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pe care îl 
supunem Guvernului spre adoptare. 

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL ECONOMIEI, 
COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU 

MEDIUL DE AFACERI 

COSTIN-GRIGORE BORC 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU 
PROTECȚIA CONSUMATORILOR 

PREȘEDINTE 

MARCEL BOGDAN PANDELICĂ 
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MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, 
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR 

VÂRSTNICE 

DRAGOȘ NICOLAE PÎSLARU 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

ANCA DANA DRAGU  

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ 

  

 
 


