
 

  

 POZIŢIA CNIPMMR PENTRU PROIECTUL DE LEGE 
PRIVIND STATUTUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA 

CONSUMATORILOR 

 

CNIPMMR ÎŞI EXPRIMĂ DEZAPROBAREA FERMĂ PENTRU DISPOZIŢIILE ACTUALE ALE 
PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND STATUTUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA 
CONSUMATORILOR, SOLICITĂ REANALIZAREA LUI ŞI VALORIFICAREA URMĂTOARELOR 

AMENDAMENTE: 

 

NR. 

CRT 

PREVEDERE PROIECT AMENDAMENT 

FORMULAT DE 

CNIPMMR 

MOTIVAŢIE 

1. Art. 6. – (1) ANPC este condusă 

de un organ colegial, denumit 

„Consiliul ANPC” format din 7 

membrii: un preşedinte, 2 

vicepreşedinţi şi 4 consilieri 

specializaţi în domeniul protecţiei 

consumatorilor. 

Art. 6. – (1) ANPC este 

condusă de un organ 

colegial, denumit „Consiliul 

ANPC” format din 7 

membrii: un preşedinte, 2 

vicepreşedinţi şi 4 

consilieri specializaţi în 

domeniul protecţiei 

consumatorilor, precum şi 

din câte un reprezentant 

al fiecărei confederaţii 

patronale reprezentative 

la nivel naţional, numit 

de preşedintele fiecărei 

confederaţii. 

-ANPC este organ colegial, 

ceea ce impune dialogul 

bipartit, raportat la  

atribuţiile sale privind 

crearea unui cadru legislativ 

naţional în domeniul 

protecţiei consumatorilor şi 

la necesitatea asigurării 

dialogului bipartit pentru 

proiectele de reglementari.  

- Pentru asigurarea 

obiectivităţii şi evitarea 

abuzurilor raportat la 

atribuţiile ANPC de 

supraveghere şi control, se 

impune colaboorarea şi 

includerea în organul 

colegial a câte un 

reprezentant al fiecărei 

confederaţii patronale 

reprezentative la nivel 

naţional.  

2. Art. 16 - (3) Personalul din cadrul 

ANPC are atribuţii de 

supraveghere, inspecţie şi 

control, precum şi de constatare 

şi sancţionare a contravenţiilor în 

domeniul de activitate, pe întreg 

teritoriul ţării. 

Art. 16 - (3) Personalul din 

cadrul ANPC are atribuţii 

de informare, indrumare, 

prevenţie, supraveghere, 

inspecţie şi control, 

precum şi de constatare şi 

sancţionare a 

contravenţiilor în domeniul 

de activitate, pe întreg 

teritoriul ţării. 

Scopul ANPC trebuie sa fie 
in primul rand unul de 
informare şi indrumare si 
doar in subsidiar unul de 
sanctionare. Functionarii 
ANPC trebuie sa indrume 
agentii economici pentru a-si 
desfasura activitatea in mod 
legal respectiv pentru a intra 
in legalitate atunci cand se 
constata abateri. 
Buna credinta trebuie 



 

  

prezumata, doar in cazul de 
abateri repetate si cu rea 
credinta agentul economic 
trebui sanctionat. 

3. Art. 19. –  (2) Procedura de 

control şi procedura de rezolvare 

a reclamaţiilor consumatorilor se 

stabilesc prin ordin al 

preşedintelui. 

Art. 19. –  (2) Procedura 

de control şi procedura de 

rezolvare a reclamaţiilor 

consumatorilor se 

stabilesc prin Hotărâre de 

Guvern. 

Pentru asigurarea 

transparenţei, inclusiv 

publicării în M.Of. şi 

stabilităţii procedurii. 

4. Art. 20. – Contravaloarea 

mărfurilor şi a eşantioanelor 

prelevate în cadrul acţiunilor de 

control efectuate potrivit 

dispoziţiilor prezentei legi, 

precum şi a cheltuielilor 

ocazionate de încercarea şi 

verificarea produselor în 

laboratoare se suportă de ANPC, 

dacă în urma controlului nu se 

constată vinovăţia operatorului 

economic. În caz contrar, 

cheltuielile se suportă de 

operatorul economic. 

Art. 20. – Eliminarea 

ultimei teze: În caz 

contrar, cheltuielile se 

suportă de operatorul 

economic. 

ANPC are buget pentru 

cheltuielilor ocazionate de 

încercarea şi verificarea 

produselor în laboratoare şi 

încaseaza amenzi foarte 

mari, nefiind posibilă o dublă 

sancţionare pentru aceeaşi 

faptă. 

5. Art. 22. – (1) ANPC îşi 

întocmeşte proiectul de buget 

propriu, care se prevede distinct 

în bugetul de stat. Finanţarea 

ANPC se asigură de la bugetul 

de stat, precum şi din venituri 

proprii din sursele prevăzute la 

art. 24 alin. (1) literele ff), gg), 

hh). 

Art. 22. – (1) eliminarea 

ultimei teze: precum şi 

din venituri proprii din 

sursele prevăzute la art. 

24 alin. (1) literele ff), 

gg), hh). 

 

Veniturile din sursele 

prevăzute la art. 24 alin. (1) 

literele ff), gg), hh) nu sunt 

venituri proprii, ci taxe din 

exercitarea unei activităţi 

de autorizare, marcare 

metale preţioase, pentru 

care primeşte o 

competenţă de monopol şi 

care reprezintă un serviciu 

public, veniturile aferente 

fiind venituri bugetare, 

care sunt foarte mari şi 

care trebuie virate la 

bugetul de stat şi nu 

direcţionate pentru 

îndemnizaţii de 

performanţă şi privilegii, 

personalul ANPC neavând 

merite, ci monopol pentru 

exercitarea atribuţiilor 

respective. 

6. Art. 22. – (7) Taxele menţionate 

la art. 24 alin. (1) literele ff), gg), 

ELIMINARE Idem cu motivaţia pentru 

amendamentul de la Art. 22. 



 

  

hh) se vor stabili prin instrucţiuni 

ale Consiliului ANPC şi se fac 

venit la bugetul propriu al ANPC 

– (1) din proiect 

7. Art. 23. – (1) Veniturile realizate 
de ANPC potrivit art. 24 alin. (1) 
literele ff), gg), hh) se utilizează 
pentru:  
a) pregătire profesională pentru 
personalul ANPC;  

b) consultanţă şi expertiză; 

c) indemnizaţie de performanţă 
acordată personalului ANPC cu 
rezultate deosebite, în condiţiile 
legii  
d) alte activităţi din domeniul de 
activitate a ANPC, în condiţiile 
legii.  
(2) Personalul ANPC poate 
beneficia de indemnizaţia de 
performanţă acordată din 
veniturile prevăzute la alin. (1). 
Modul de acordare a 
indemnizaţiei de performanţă se 
stabileşte prin regulament al 
ANPC.  
(3) Excedentul anual rezultat din 
execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli al activităţii se 
reportează în anul următor cu 
aceeaşi destinaţie, conform 
prevederilor legale în vigoare.  
(4) Execuţia de casă a bugetului 

de venituri şi cheltuieli al 

activităţii se realizează prin 

Trezoreria Statului, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

ELIMINAREA ALIN. 1-3 

Art. 23. – (1) Execuţia de 

casă a bugetului de 

venituri şi cheltuieli al 

activităţii se realizează prin 

Trezoreria Statului, 

conform prevederilor 

legale în vigoare. 

Idem cu motivaţia pentru 

amendamentul de la Art. 22. 

– (1) din proiect 

8. Art. 24. – (1) ANPC are ca 
principale obiective: (…) 
b) desfăşurarea activităţii de 

informare şi educare a cetăţenilor 

privind drepturile pe care le au în 

calitate de consumatori; 

Art. 24. – (1) ANPC are ca 
principale obiective: (…) 
b) desfăşurarea activităţii 

de informare şi educare a 

cetăţenilor privind 

drepturile pe care le au în 

calitate de consumatori şi 

de informare şi 

îndrumare pentru 

întreprinzători, în special 

pentru IMM-uri în 

domeniile sale de 

competenţă; 

Este necesară asigurarea 

funcţiei de informare şi 

prevenţie şi nu centrarea 

activităţii ANPC pe 

închiderea societăţilor şi 

aplicarea de sancţiuni 

imense.  

9.  Completare cu un nou 
alineat 

Scopul ANPC trebuie sa fie 
in primul rand unul de 



 

  

 
Art. 24. – (3) Fiecare 
comisariat regional, in 
vederea realizarii 
atributiilor de indrumare, 
realizeaza cel putin o 
data la patru luni o 
sesiune de indrumare a 
persoanelor juridice si 
fizice care au obligatii in 
materia respectarii 
legislatiei privind 
protectia consumatorilor. 
Sesiunile de indrumare 
se organizeaza sub 
forma unor evenimente 
publice la care pot 
participa orice persoane. 
Sesiunile de indrumare 
sunt gratuite. 
Modul concret de 

realizare a sesiunilor de 

indrumare se stabileste 

prin ordin al 

presedintelui ANPC. 

indrumare si doar in 
subsidiar unul de 
sanctionare. Functionarii 
ANPC trebuie sa indrume 
agentii economici pentru a-s 
desfasura activitatea in mod 
legal respectiv pentru a intra 
in legalitate atunci cand se 
constata abateri. 
Buna credinta trebuie 
respectata, doar in cazul de 
abateri repetate si cu rea 
credinta agentul economic 
trebui sanctionat. 
In acest sens, exista si alte 
institutii care realizeaza 
sesiuni de indrumare, 
precum: Inspectia Muncii, 
Politia Locala, I.S.U, precum 
si alte institutii cu atributii de 
control. In cadrul acestor 
sesiuni de indrumare 
reprezentantii institutiilor 
explica modul in care trebuie 
respectata si aplicata legea, 
ce trebuie si ce nu trebuie 
sa faca intreprinderile. Ce 
acte se prezinta la control, 
etc. 
Aceste sesiuni de indrumare 
se vor desfasura intr-o 
locatie prestabilita si cu o 
tematica anuntata la sediul 
comisariatului precum si pe 
pagina web.  In cadrul 
acestor sesiuni, 
reprezentantii ANPC vor 
prezenta obligatiile pe care 
le au intreprinderile precum 
si modul in care trebuie sa le 
indeplineasca in mod corect 
si complet. 
Tematica sesiunilor de 
indrumare va fi afisata pe 
pagina web a fiecarui 
comisariat cu cel putin 45 de 
zile inainte de data stabilita 
pentru sesiunea de 
indrumare. De la data afisarii 
tematicii sesiunii de 
indrumare, intreprinderile au 
un termen de 15 zile pentru 
a trimite intrebari/cereri de 
indrumare/neclaritati pentru 
care doresc un raspuns in 
cadrul sesiunii de indrumare 
precum si posibilitatea de a 
propune noi subiecte de 



 

  

discutie pe ordinea de zi a 
sesiunii de indrumare. 
Temele care nu au fost 

dezbatute intr-o sesiune de 

indrumare vor fi dezbatute in 

sesiunea urmatoare de 

indrumare. 

10.  Completare Art. 26 cu 
noi alineate 
 
(4)In timpul activitatilor 
de supraveghere si sau 
control, fiecare 
functionar ANPC va avea 
asupra sa si va mentine 
la vedere o legitimatie de 
serviciu. 
Legitimatia de serviciu 
va contine in mod 
obligatoriu, cel putin 
urmatoarele: 
a) seria legitimatiei; 
a) numele si prenumele 
functionarului, asa cum 
este si in actul de 
identitate; 
b) o poza a 
functionarului; 
c) data emitarii 
(5)Legitimatia va fi vizata 
anual, prin aplicarea pe 
verso-ul legitimatiei a 
stampilei comisariatului 
regional din care face 
parte functionarul ANPC 
fiind mentionata ziua, 
luna, anul vizarii precum 
si semnatura sefului 
inspectoratului regional 
sau semnatura 
adjunctului sefului 
inspectoratului regional. 
(6)Modelul de legitimatie 
precum si alte mentiuni 
pe care le va contine 
legitimatia se aproba 
prin ordin al 
presedintelui ANPC. 
(7)Nerespectarea 
prevederilor privind 
continutul minim 
obligatoriu al legitimatiei 
ori refuzul functionarului 
ANPC de a se legitima si 
de a mentine la vedere 
legitimatia de control pe 

Aceste prevederi sunt 
absolut necesare pentru a 
preveni orice abuz din 
partea functionarilor ANPC 
precum și din partea unor 
persoane care ar utiliza în 
mod ilegal calitatea de 
functionar ANPC. În practica 
au fost multe situatii în care 
persoane fizice s-au 
prezentat a fi inspectori 
ANPC și au solicitat plata 
unor amenzi pe loc, desi ei 
nu aveau calitatea de 
functionari ANPC. 



 

  

toata durata controlului 
atrage nulitatea absoluta 
a procesului verbal de 
contraventie ori a 
deciziei intocmite ca 
urmare a controlului 
precum si a oricaror acte 
juridice intocmite in 
legatura cu faptele 
constatate ca urmare a 
efectuarii controlului. 
Anterior inceperii 
controlului, functionarii 
ANPC au obligatia de a 
se inscrie in Registrul 
unic de control al 
persoanei juridice care 
face obiectul controlului 
in conditiile prevazute de 
Legea nr. 252/2003 
privind registrul unic de 
control. 
(8)Neinscrierea ori 
refuzul functionarilor 
ANPC de a evidentia 
controlul in cadrul 
registrului unic de 
control anterior inceperii 
controlului atrage 
nulitatea absoluta a 
controlului precum si a 
oricarui act juridic 
intocmit de functionarii 
ANPC indiferent de 
denumirea acestuia cu 
privire la faptele 
constatate. ANPC 
respectiv comisariatele 
regionale nu vor putea 
lua nicio masura asupra 
persoanei juridice/fizice 
ca urmare a unui control 
neevidentiat in registrul 
unic de control. 

11. Art. 28. – (3) În raport de 

gravitatea şi durata faptei, ANPC 

poate sancţiona contravenientul 

cu amendă de la 0,5% la 10% din 

cifra de afaceri totală realizată în 

anul financiar anterior 

sancţionării faptei săvârşite cu 

intenţie sau din neglijenţă de 

întreprinderi sau asociaţii de 

întreprinderi. 

Art. 28. – (3) În raport de 

gravitatea, durata faptei şi 

consecinţele negative 

înregistrate, ANPC poate 

sancţiona contravenientul 

cu amendă între unul şi 

25 de salarii minime pe 

economie, cu 

respectarea dispoziţiilor 

legale în vigoare privind 

regimul contravenţiilor. 

de la 0,5% la 10% din cifra 

Trebuie stabilite amenzi  
contravenţionale in sume 
clare, care să fie 
proporţionale cu gravitatea, 
durata faptei şi consecinţele 
negative înregistrate şi 
egale între întreprinzători, 
pentru aceeaşi faptă trebuie 
să se aplice aceeaşi 
amendă.  
Se face confuzie intre 
regimul amenzilor 
contravenţionale, cifra de 



 

  

de afaceri totală realizată 

în anul financiar anterior 

sancţionării faptei 

săvârşite cu intenţie sau 

din neglijenţă de 

întreprinderi sau asociaţii 

de întreprinderi faptei 

săvârşite cu intenţie sau 

din neglijenţă de 

întreprinderi sau asociaţii 

de întreprinderi. 

afaceri a unei intreprinderi si 
respectiv intre profit. Cifra de 
afaceri poate fi foarte mare, 
pe cand profitul poate fi 
foarte mic datorita 
cheltuielilor.  
In caz contrar : 

- se creeaza premisele 

multor abuzuri, insolvente, 

cu consecinţe negative 

semnificative pentru 

economie, pentru cresterea 

somajului, creşterea 

cheltuielilor bugetare pentru 

ajutorul de şomaj, 

-se pot distruge societati prin 

simpla vointa a unui 

reprezentant al ANPC. 

12. Art. 28. – (7) Dacă întreprinderea 

recunoaşte, în mod expres, 

înainte de audieri, săvârşirea 

faptei şi, acolo unde este cazul, 

propune remedii care duc la 

înlăturarea cauzelor încălcării, 

ANPC poate aplica o reducere a 

amenzii cu un procent cuprins 

între 10% şi 30% din nivelul de 

bază determinat conform 

instrucţiunilor adoptate potrivit 

prevederilor alin. (6). În cazul 

acordării reducerii pentru 

recunoaşterea faptei, nivelul 

amenzii va fi diminuat inclusiv 

când acesta este stabilit la 

minimul prevăzut de lege, fară ca 

amenda aplicată să fie mai mică 

de 0,2% din cifra de afaceri 

realizată în anul financiar anterior 

sancţionării. 

Art. 28. – (7) Dacă 

întreprinderea recunoaşte, 

în mod expres, înainte de 

audieri, săvârşirea faptei 

şi, acolo unde este cazul, 

propune remedii care duc 

la înlăturarea cauzelor 

încălcării, ANPC poate se 

aplica o reducere a 

amenzii cu un procent 

cuprins între 10% şi  de 

30% din cuantumul 

amenzii stabilită nivelul 

de bază determinat 

conform instrucţiunilor 

adoptate potrivit 

prevederilor alin. (6). În 

cazul acordării reducerii 

pentru recunoaşterea 

faptei, nivelul amenzii va fi 

diminuat inclusiv când 

acesta este stabilit la 

minimul prevăzut de lege, 

fară ca amenda aplicată să 

fie mai mică de 0,2% din 

cifra de afaceri realizată în 

anul financiar anterior 

sancţionării. 

Reducerea cuantumului 
amenzii în cazul 
recunoaşterii faptei nu 
trebuie lăsat la latitudinea 
funcţionarului, ci este un 
drept care se aplică inclusiv 
în materie penală, fiind 
justificat cu atât mai mult în 
materie contravenţională şi 
care trebuie să se aplice de 
drept şi în cunoştinţă de 
cauză şi de procedură. 
Nu se poate recunoaşte 
fapta înainte de 
individualizarea răspunderii 
şi stabilirea amenzii, 
reducerea urmând a fi 
aplicată raportat la amenda 
individualizată şi nu în 
general. 

13. Art. 28. – (8) Reducerea 

cuantumului amenzii în baza alin. 

Art. 28. – (8) Reducerea 

cuantumului amenzii în 

Idem cu motivaţia pentru 
amendamentul de la Art. 28. 



 

  

(7) este posibilă doar pe baza 

unei solicitări exprese formulate 

de întreprinderea interesată. 

Solicitarea va conţine 

recunoaşterea clară şi 

neechivocă a răspunderii pentru 

încălcare, precum şi o declaraţie 

privind cuantumul maxim al 

amenzii pe care întreprinderea 

este dispusă să o plătească. În 

decizia ANPC se vor menţiona 

cuantumul amenzii determinat 

anterior aplicării dispoziţiilor alin. 

(7), precum şi cuantumul amenzii 

rezultat în urma reducerii 

acordate pentru recunoaştere. În 

situaţia în care ANPC nu acceptă 

termenii solicitării adresate de 

întreprindere, nu se va acorda o 

reducere a amenzii şi 

recunoaşterea formulată nu va fi 

utilizată ca element probatoriu. 

baza alin. (7) este posibilă 

doar pe baza unei solicitări 

exprese formulate de 

întreprinderea interesată. 

Solicitarea va conţine se 

aplică de drept, pe baza 

unei declaraţii de 

recunoaştere clară şi 

neechivocă a răspunderii 

pentru încălcare, precum 

şi o declaraţie privind 

cuantumul maxim al 

amenzii pe care 

întreprinderea este 

dispusă să o plătească. În 

decizia ANPC se vor 

menţiona cuantumul 

amenzii determinat 

anterior aplicării 

dispoziţiilor alin. (7), 

precum şi cuantumul 

amenzii rezultat în urma 

reducerii acordate pentru 

recunoaştere. În situaţia în 

care ANPC nu acceptă 

termenii solicitării adresate 

de întreprindere, nu se va 

acorda o reducere a 

amenzii şi recunoaşterea 

formulată nu va fi utilizată 

ca element probatoriu. 

– (7) din proiect 

14,  Completare cu un nou 
alineat 
 
Art. 28. – (13) In cazul in 
care, procesul verbal de 
contraventie, decizia, 
sau orice act juridic emis 
de ANPC sau oricare 
comisariat regional sau 
orice structura aflata in 
subordinea ANPC sau a 
comisariatelor regionale 
prin care a fost aplicata 
una sau mai multe 
sanctiuni a fost anulat in 
tot sau in parte de o 
instanta de judecata 
printr-o hotarare 
definitiva, functionarul 
ANPC care a aplicat 
sanctiunea sau 

Proiectul de lege ofera o 
serie de atributii si puteri 
foarte mari functionarilor 
ANPC dar nu prevede 
raspunderi si sanctiuni 
pentru eventualele abuzuri. 
Nu exista un echilibru intre 
drepturile functionarilor 
ANPC si raspunderea 
acestora pentru incalcarea 
legii. Agentii ANPC trebuie 
sa stie ca raspund material 
in cazul in care se 
dovedeste ca au savarsit 
abuzuri. Ei trebuie sa stie ca 
pot fi sanctionati in cazul in 
care aplica abuziv sanctiuni. 
Daca se dovedeste in 
instanta ca actul de 
sanctionare a fost intocmit 
ilegal/netemeinic iar agentul 



 

  

sanctiunile raspunde in 
mod solidar cu ANPC 
pentru repararea in 
intregime a prejudiciului 
cauzat persoanei juridice 
sau fizice care a fost 
sanctionata. 
Raspunderea 
functionarului ANPC cat 
si a ANPC se angajeaza 
conform principiilor 
raspunderii civile 
delictuale reglementata 
de Codul civil. 
Cererea de chemare in 
judecata formulata 
impotriva ANPC si sau a 
functionarului ANPC este 
scutita de taxa judiciara 
de timbru. 
Cererea se depune la 
instanta de judecata in a 
carei circumscriptie isi 
are sediul reclamantul. 

economic a avut de achitat o 
amenda mare sau s-a 
dispus suspendarea 
activitatii, cineva trebuie sa 
plateasca despăgubiri 
pentru prejudiciul produs 
agentilor economici 
sanctionati ilegal. 
 

15. Art. 29. – (1) Cifra de afaceri 

prevăzută la art. 28 este suma 

veniturilor realizate din vânzările 

de produse şi/sau din prestările 

de servicii realizate de 

întreprindere în cursul ultimului 

exerciţiu financiar, din care se 

scad sumele datorate cu titlu de 

obligaţii fiscale şi valoarea 

contabilizată a exporturilor 

efectuate direct sau prin 

mandatar, inclusiv a livrărilor 

intracomunitare. 

Art. 29. - eliminare. Idem cu motivaţia pentru 

amendamentul de la Art. 28. 

– (3) din proiect 

16. Art. 31. – (1) Odată cu aplicarea 
sancţiunii amenzii 
contravenţionale, agentul 
constatator poate propune una 
dintre următoarele sancţiuni 
complementare:  
a) închiderea temporară a unităţii 
pe o durată de cel mult 6 luni;  
b) închiderea temporară a unităţii 
pe o durată de la 6 luni la 12 luni;  
c) închiderea definitivă a unităţii;  
d) suspendarea sau retragerea 

definitivă, după caz, a avizului, 

acordului sau a autorizaţiei de 

exercitare a unei activităţi. 

Art. 31. – (1) Odată cu 
aplicarea sancţiunii 
amenzii contravenţionale, 
agentul constatator poate 
propune una dintre 
următoarele sancţiuni 
complementare:  
a) închiderea temporară a 
unităţii pe o durată de cel 
mult 6 luni;  
b) închiderea temporară a 
unităţii pe o durată de la 6 
luni la 12 luni;  
c) închiderea definitivă a 
unităţii;  
d) suspendarea sau 

retragerea definitivă, după 

Respectarea principiului 
simetriei actelor juridice : 
orice autorizatie/acord juridic 
poate fi suspendat numai de 
emitentul actului, de  
institutia ierarhic superioara 
sau de instanta de judecata. 
Coroborarea cu dispoziţiile 
art. 25 alin 1 lit “r) solicită 
organelor emitente 
suspendarea sau retragerea 
autorizaţiei de funcţionare, a 
licenţei de fabricaţie ori a 
certificatului de clasificare, în 
condiţiile legii. 
 



 

  

caz, a avizului, acordului 

sau a autorizaţiei de 

exercitare a unei activităţi. 

17. Art. 32 - (2) Decizia se comunică 

contravenientului în termen de 15 

zile de la data întocmirii acestuia 

şi poate fi contestată în termen 

de 30 de zile la instanţa 

competentă potrivit dispoziţiilor 

din Legea nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ. 

Prevederile art. 14 şi art. 15 din 

Legea 554/2004, privind 

suspendarea actelor 

administrative sunt aplicabile. 

Art. 32 - (2) Decizia se 

comunică 

contravenientului în 

termen de 15 zile de la 

data întocmirii acestuia şi 

poate fi contestată în 

termen de 30 de zile la 

instanţa competentă 

potrivit dispoziţiilor din 

Legea nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, 

fără parcurgerea 

procedurii prealabile. 

Prevederile art. 14 şi art. 

15 din Legea 554/2004, 

privind suspendarea 

actelor administrative sunt 

aplicabile. 

Pentru claritatea procedurii 
trebuie menţionat în mod 
expres faptul ca procedura 
prealabila reglementata de 
art 7 din Legea nr. 554/2004 
nu trebuie parcursa. 
 

 

18. Art. 33 - (2) Decizia se comunică 

contravenientului în termen de 24 

h de la data întocmirii acesteia şi 

poate fi contestată în termen de 

24 h la instanţa de contencios 

administrativ competentă. 

Instanţa de judecată, prin 

derogare de la dispoziţiile art. 

200 din Codul de Procedură 

Civilă, se pronunţă prin încheiere 

asupra legalităţii deciziei în 

termen de 48 h de la 

înregistrarea cererii de chemare 

în judecată, cu citarea părţilor, în 

camera de consiliu. Încheierea se 

redactează în termen de 48 h de 

la pronunţare. Împotriva încheierii 

se poate declara apel în termen 

de 24 h de la pronunţare. Apelul 

se soluţionează de urgenţă. 

Art. 33 - (2) Decizia se 

comunică 

contravenientului în 

termen de 24 h de la data 

întocmirii acesteia şi poate 

fi contestată în termen de 

24 h 30 de zile la instanţa 

de contencios 

administrativ competentă. 

Instanţa de judecată, prin 

derogare de la dispoziţiile 

art. 200 din Codul de 

Procedură Civilă, se 

pronunţă prin încheiere 

asupra legalităţii deciziei în 

termen de 48 h de la 

înregistrarea cererii de 

chemare în judecată, cu 

citarea părţilor, în camera 

de consiliu. Încheierea se 

redactează în termen de 

48 h de la pronunţare. 

Împotriva încheierii se 

poate declara apel în 

termen de 24 h 15 zile de 

la comunicare 

pronunţare. Apelul se 

Termenul de 24 de ore este 
neconstitutional, 
reprezentând o incalcare 
flagranta a dreptului de 
acces la justitie consacrat in 
art 6 din Conventia 
Europeana a Drepturilor 
Omului precum şi a dreptului 
la apărare, în 24 de ore 
neputând fi angajat un 
avocat şi redactată o 
contestaţie pentru instanţă. 
 



 

  

soluţionează de urgenţă. 

19.  Completare alineat nou 
 
Art. 33 - (3) Contestarea 
deciziei suspenda de 
drept toate sanctiunile si 
masurile aplicate prin 
decizia contestata pana 
la ramanerea definitiva a 
hotararii judecatoresti. 

 

Suspendarea de drept a 

sanctiunilor si masurilor 

aplicate prin decizia 

contestata pana la 

ramanerea definitiva a 

hotararii judecatoresti se 

impune pentru asigurarea 

echilibrului, controlului 

legalităţii măsurii şi evitarea 

unor prejudicii şi consecinţe 

nagative grave asupra 

mediului de afaceri şi 

locurilor de muncă. 

20. Art. 34. – Sancţiunile 

complementare dispuse în 

condiţiile art. 31 se vor 

materializa prin aplicarea de 

sigilii sau alte semne distinctive 

cu valoare de sigiliu. 

Eliminare Textul de lege este 
imprevizibil. Nu precizeaza 
cine aplica sigiliul, cine il 
ridica, in ce conditii se ridica 
sigiliul. 
 

21.  Art. 34 conţinut nou 
 
Art. 34 – (1)Fapta 
functionarului ANPC de a 
sanctiona o persoana 
fizica sau juridica cu 
amenda prin orice act 
juridic, indiferent de 
denumirea acestuia, 
sanctiune/act juridic care 
a fost anulat de instanta 
de judecata printr-o 
hotarare definitiva 
constituie infractiunea 
de abuz in serviciu 
prevazuta de art. 297 din 
Codul penal. 
Punerea in miscare a 
actiunii penale se face 
numai la plangerea 
prealabila a persoanei 
vatamate in termen de 3 
luni de la data 
comunicarii hotararii 
civile prin care s-a anulat 
in mod definitiv actul 
juridic prin care 
funtionarul ANPC a 
dispus sanctiunea/ile. 
Persoana vatamata este 
persoana juridica sau 
fizica. Persoana 

Actualul proiect de lege 
ofera o serie de atributii si 
puteri foarte mari 
functionarilor ANPC dar nu 
prevede raspunderi si 
sanctiuni pentru eventualele 
abuzuri. Altfel spus nu exista 
un echilibru intre drepturile 
functionarilor ANPC si 
raspunderea acestora 
pentru incalcarea legii. 
Legea trebuie sa prevada si 
un instrument de control si 
sanctiune a activitatii 
functionarilor ANPC. 
 
 Trebuie sa ne 
gandim ca  sanctiunile ce 
pot fi aplicate agentilor 
economici sunt foarte mari, 
prin urmare si raspunderea 
functionarilor ANPC care 
aplica aceste sanctiuni 
trebuie sa fie pe masura. 
 



 

  

vatamata se poate 
constitui parte civila in 
conditiile Codului de 
procedura penala. 
Persoana vatamata isi 
poate retragre 
plangerea” 
(2)In cazul in care, 
procesul verbal de 
contraventie, decizia, 
sau orice act juridic emis 
de ANPC sau oricare 
comisariat regional sau 
orice structura aflata in 
subordinea ANPC sau a 
comisariatelor regionale 
prin care a fost aplicata 
una sau mai multe 
sanctiuni a fost anulat in 
tot sau in parte de o 
instanta de judecata 
printr-o hotarare 
definitiva, functionarul 
ANPC care a aplicat 
sanctiunea sau 
sanctiunile raspunde in 
mod solidar cu ANPC 
pentru repararea in 
intregime a prejudiciului 
cauzat persoanei juridice 
sau fizice care a fost 
sanctionata. 
Raspunderea 
functionarului ANPC cat 
si a ANPC se angajeaza 
conform principiilor 
raspunderii civile 
delictuale reglementata 
de Codul civil. 
Cererea de chemare in 
judecata formulata 
impotriva ANPC si sau a 
functionarului ANPC este 
scutita de taxa judiciara 
de timbru. 
Cererea se depune la 
instanta de judecata in a 
carei circumscriptie isi 
are sediul reclamantul. 

 

 

 


