NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normative
Hotărâre
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de
indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

În lumea contemporană, piețele digitale devin rapid
principalele piețe de consum. Evoluția rapidă a
piețelor digitale reprezintă o mare provocare pentru
legislația de protectie a consumatorilor. Cadrul de
reglementare privind protecția consumatorilor
trebuie sa garanteze faptul că toţi consumatorii
rămân protejați, in consecinta, s-a considerat absolut
necesar modificarea cadrului legislativ actual ȋn
domeniul protectiei consumatorilor astfel ȋncât
măsurile adoptate să ofere consumatorilor beneficii
concrete.
La nivelul Uniunii Europene s-a constatat
necesitatea asigurării unei mai bune aplicări și
respectări a normelor ȋn domeniul protecţiei
consumatorilor și a modernizării acestora în
conformitate cu evoluțiile din domeniul digital,
precum și importanța reducerii sarcinii de
reglementare în anumite domenii.
Introducerea unor sancțiuni eficace pentru
încălcările
legislației
privind
protecția
consumatorilor, combaterea dublului standard de
calitate a produselor de consum, consolidarea
drepturilor consumatorilor în mediul online sunt
absolut necesare ȋn noua eră digitală.
Proiectul modifică prevederile H.G. nr. 947/2000
privind modalitatea de
indicare a preţurilor
produselor oferite consumatorilor spre vânzare în
concordanță cu prevederile Directivei (UE)
2019/2161 a Parlamentului European si a Consiliului
din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei
93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE,
2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului
European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai
bună asigurare a respectării normelor Uniunii în
materie de protecție a consumatorilor și
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2. Schimbări preconizate

modernizarea acestor norme, publicată ȋn Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.328 din 18
decembrie 2019
Schimbările preconizate sunt:
Proiectul introduce un articol nou în H.G. nr.
947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor
produselor oferite consumatorilor spre vânzare
privind informațiile pentru consumatori legate de
reducerile de preț. Orice notificare de reducere a
prețului trebuie să indice clar prețul aplicat anterior
de comerciant (prețul anterior). Prețul anterior
reprezintă cel mai scăzut preț practicat de
comerciant în perioada ultimelor 30 de zile înainte
de data aplicării reducerii de preț.
Acest proiect prevede opțiuni de reglementare la
nivel national în ceea ce privește bunurile care sunt
susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid (în
special alimentele), reducerile de preț continue și
bunurile care au fost prezente pe piață mai puțin de
30 de zile.
Prezenta reglementare trebuie să intre în vigoare la
data de 28 noiembrie 2021 și se aplică efectiv
ȋncepând cu data de 28 mai 2022.
Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern transpune
ȋn legislaţia naţională Directiva (UE) 2019/2161 a
Parlamentului European si a Consiliului din 27
noiembrie 2019 de modificare a Directivei
93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE,
2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului
European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai
bună asigurare a respectării normelor Uniunii în
materie de protecție a consumatorilor și
modernizarea acestor norme, publicată ȋn Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.328 din 18
decembrie 2019, cu excepţia articolelor 1,3 şi 4.

3. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
11 Impactul asupra mediului concurenţial şi

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
2

domeniului ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului afaceri
21. Impactul asupra sarcinilor administrative
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi
mijlocii
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

subiect.
Proiectul de act normativ
subiect.
Proiectul de act normativ
subiect.
Proiectul de act normativ
subiect.
Proiectul de act normativ
subiect.
Proiectul de act normativ
subiect.
Nu au fost identificate .

nu se referă la acest
nu se referă la acest
nu se referă la acest
nu se referă la acest
nu se referă la acest

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
1
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
b) bugetele locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea

Anul
curent
2

Următorii 4 ani
3

4
5
Nu este cazul

6

- mii lei Media pe
5 ani
7

3

veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5 –a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea Proiectul de act normativ modifică:
prevederilor proiectului de act normativ:
Hotărârea de Guvern nr. 947/2000 privind
a) acte normative în vigoare ce vor fi modalitatea de indicare a preţurilor produselor
modificate sau abrogate, ca urmare a oferite consumatorilor spre vânzare
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;

b)
acte normative ce urmează a fi
elaborate
în
vederea
implementării
noilor dispoziţii.
11. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor
publice:
a) impact legislativ - prevederi de
modificare şi completare a cadrului normativ
în domeniul achiziţiilor publice, prevederi
derogatorii;
b)
norme
cu
impact
la
nivel
operaţional/tehnic - sisteme electronice
utilizate în desfăşurarea procedurilor de
achiziţie publică, unităţi centralizate de
achiziţii publice, structură organizatorică
internă a autorităţilor contractante.
2. Conformitatea proiectului de act normativ
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
Nu au fost identificate

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest
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organizaţii neguvernamentale, institute de subiect
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest
care a avut loc consultarea, precum şi a subiect
modului în care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile Proiectul de act normativ nu se referă la acest
administraţiei publice locale, în situaţia în care subiect
proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, in condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor Proiectul de act normativ nu se referă la acest
interministeriale,
în
conformitate
cu subiect
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
Este necesar avizul Consiliului Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e)
Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 7-a – Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la A fost îndeplinită procedura prevăzută de
necesitatea elaborării proiectului de act dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
normativ
decizională în administraţia publică. Proiectul a fost
afişat pe site–ul Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor și al Ministerului
Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.
2. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la acest
eventualul impact asupra mediului în urma subiect
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la acest
necesitatea elaborării proiectului de act subiect
normativ
Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului Instituţia publică responsabilă de implementarea
de act normativ de către autorităţile măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ este
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administraţiei publice centrale şi/sau locale – Autoritatea
Naţională
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea Consumatorilor.
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu au fost identificate

pentru

Protecţia

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de „Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor
produselor oferite consumatorilor spre vânzare”, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl
aprobați.

Hotărâre
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de
indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.I. - Hotărârea 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 09
septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. După articolul 4, se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
“Art.41. – (1) Orice notificare de reducere a prețului indică prețul anterior aplicat de comerciant
pentru o perioadă determinată, înainte de aplicarea reducerii de preț.
(2) Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de comerciant în perioada ultimelor 30 de
zile înainte de data aplicării reducerii de preț.
(3) În cazul bunurilor susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid, prețul anterior reprezintă cel
mai scăzut preț practicat de comerciant în perioada ultimelor 10 de zile înainte de data aplicării
reducerii de preț.
(4) În cazul ȋn care produsul a fost prezent pe piață mai puțin de 30 de zile, prețul anterior reprezintă
cel mai mic preț practicat de comerciant de la data punerii produsului pe piata, înainte de data
aplicării reducerii de preț.
(5) Dacă reducerea de preț este majorată treptat în perioada ultimelor 30 de zile, prețul anterior este
considerat prețul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preț.”
2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.12. (1) Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4 - 7, 10 şi 11 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 4000 lei;
(2) Nerespectarea prevederilor art. 41 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
4000 lei la 40000 lei.
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(3) După caz, următoarele criterii neexhaustive și orientative sunt luate în considerare pentru
aplicarea de sancțiuni:
(a) natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;
(b) orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de
consumatori;
(c) orice încălcare anterioară săvârșită de comerciant;
(d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de comerciant datorită încălcării, dacă sunt
disponibile datele relevante;
(e) sancțiunile aplicate comerciantului pentru aceeași încălcare în alte state membre, în cazurile
transfrontaliere în care sunt disponibile informații cu privire la astfel de sancțiuni prin mecanismul
instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului;
(f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului.”
3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.14. Dispoziţiile art. 12 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28,
alin (1).”
Art.II. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 28 noiembrie 2021.
(2) Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică ȋncepând cu data de 28 mai 2022.
Prezenta Hotărâre de Guvern are ca obiect asigurarea transpunerii ȋn legislaţia naţională a Directivei
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării
normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, publicată
ȋn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.328 din 18 decembrie 2019, cu excepţia
articolelor 1, 3 şi 4.

7

