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CAPITOLUL I – Noțiuni generale despre Proiectul POCA
Proiectul “Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare”
este un proiect implementat de Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România,
persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, înființată conform OG 26/2000, cu modificările
și completările ulterioare.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Formularea de propuneri alternative la politicile publice pentru actualizarea cadrului legislativ
specific în vederea îmbunătățirii activităților de comerț cu produse agroalimentare din România
reprezintă obiectivul general al proiectului.
Acesta contribuie la atingerea obiectivului tematic nr. 11 Consolidarea capacității instituționale
a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice (OT 11) dar și a
Obiectivelor specifice ale Axei prioritare 1 OS 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul
de afaceri în concordanță cu SCAP precum și la realizarea obiectivelor și măsurilor stabilite în cadrul
Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 - 2020 (SCAP).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.

Realizarea unei imagini de ansamblu asupra deficiențelor cadrului legislativ, la nivel național,

prin intermediul unei cercetări/studiu în rândul celor implicați în comerțul cu produse agroalimentare
inclusiv a autorităților publice de resort.
2.

Dezvoltarea competențelor și însușirea unui „know how’ specific pentru 50 reprezentanți ai

ong-urilor și partenerilor de dialog social în vederea consolidării cunoștințelor de conținut și tehnica
legislativă.
3.

Sintetizarea unor propuneri de modificări ale legislației privind comerțul cu produse

agroalimentare și diseminarea acestora în cadrul a două mese rotunde bazate pe principiul dezbaterii
publice.
4.

Realizarea unor alternative viabile la actualul cadru legislativ care reglementează comerțul cu

produse agroalimentare prin propuneri de modificare și completare legislativă concrete.
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5.

Diseminarea propunerilor legislative și dezvoltarea unui sistem de cooperare instituțională bazat

pe instrumente de dialog, monitorizare și evaluare permanent.

REZULTATELE PROIECTULUI
1.

Rezultat de program - capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Rezultat de
proiect - Personal din ONG-uri, parteneri sociali și instituții publice instruiți - 50 de persoane instruite
în domeniul legislației comerțului cu produse agroalimentare și aspecte privind fiscalitatea.
2.

Rezultat de program - propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor,

acceptate. Rezultat de proiect-Propuneri alternative elaborate în domeniul legislației comerțului cu
produse agroalimentare și aspecte privind fiscalitatea -O propunere cuprinzând minimum 5 acte
normative.
3.

Rezultat de program - capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Rezultat de
proiect - Cercetare/studiu în rândul reprezentanților ONGurilor, partenerilor sociali și instituțiilor
publice - un sudiu/cercetare realizat.
4.

Rezultat de program - capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.
Rezultat de proiect - Masa rotundă/dezbatere organizată pe marginea propunerilor de modificări
legislative - o masă rotundă organizată.
5.

Rezultat de program - capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Rezultat de
proiect - Masa rotundă/dezbatere organizată cu scopul diseminării propunerilor de modificări legislative
- O masă rotundă organizată.
6.

Rezultat de program - capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Rezultat de
proiect - O campanie de diseminare a propunerilor de modificări legislative prin adrese oficiale, o
campanie media de diseminare a propunerilor de modificări legislative.
7.

Rezultat de program - capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Rezultat de
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proiect - Acorduri/protocoale interinstituționale semnate, inclusiv cu scopul de monitorizare și evaluare
- minimum 5.

CAPITOLUL II – Obiectivele cursului
Persoanele recrutate în cadrul grupului țintă vor participa la un program/curs de instruire care să
le dezvolte competențele necesare pentru colaborarea cu instituțiile publice din punct de vedere al
capacității de a elabora și propune în viitor politici publice alternative viabile, care să corespundă
nevoilor legitime de dezvoltare a antreprenoriatului în domeniul
Cursul se va realiza pe baza concluziilor obținute în studiului realizat prin Proiectul POCA
asupra problemelor existente în legislația comercială și fiscală națională și a nevoilor identificate în
ceea ce privește modificarea cadrului legislativ privind comerțul cu produse agroalimentare și aspecte
fiscale.
Principalele tematici abordate in cadrul cursului vor fi legate de legislatia referitoare la
comercializarea produselor agroalimentare si aspecte legislative aplicate din Codul fiscal si de
procedura fiscala. Fiecare tematica va fi structurata in mai multe module si va include o secventa de
fomare care se va centra pe respectarea principiului promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii si
a egalitatii de gen şi a dezvoltarii durabile.
Cursul de instruire va avea o durata de 2 zile/16 ore, cursantii vor fi impartiti pe grupe şi se va
lucra intr-un climat interactiv pe tot parcursul programului de instruire.
Vor exista evaluari intermediare ale cursantilor pe parcursului derularii cursului de instrurire.
Evaluarea finala a progresului înregistrat de grupul-tinta ca urmare a participarii la stagiile de instruire
organizate în cadrul proiectului va avea loc la sfarsitul stagiului de instruire.

CAPITOLUL III – Noțiuni generale despre sistemul național de acte normative
Conceptul de act juridic normativ definește toate formele sub care apar normele juridice edictate
de organele satului. Normele juridice au caracter imperativ și ai ca scop să orienteze, să stimuleze și să
determine comportamentele umane, aplicarea lor fiind la nevoie asigurată prin forta de coerciție a
statului.
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Ierarhia normelor din România este următoarea:


Constituția română și legile constituționale se află pe prima poziție în ierarhia normelor juridice.

Toate celelalte acte normative trebuie să fie în conformitate cu acestea;


Legile organice se află pe locul doi în ierarhia juridică. Parlamentul adoptă legile organice cu

majoritate calificată;


Legile ordinare reprezintă al treilea tip de norme juridice. Parlamentul adoptă legile ordinare cu

majoritate simplă. O lege ordinară nu poate amenda sau modifica legile organice sau Constituția;


Ordonanțele Guvernului reprezintă al patrulea tip de norme.



Hotărârile Guvernului reprezintă al cincilea tip de norme din ierarhia juridică;



Acte normative emise de administrația publică centrală și de autoritățile administrative

autonome reprezintă al șaselea tip de norme din ierarhia juridică;


Acte normative emise de organele administrației publice locale (Consiliul Județean, Consiliul

Local, Consiliul General al Municipiului București) ocupă ultima poziție în ierarhia normelor.
Organizațiile non - guvernamentale influențează politicile publice când sunt consultate în mod
autentic de către autoritățile publice locale sau centrale. Legislația națională prevede norme explicite
privind accesul la informația publică, transparența decizională privind proiectele de acte
normative/politici publice.
In opinia noastră, principalul rol al unui ONG este prevenirea eventualelor derapaje ale
autorităților publice în exercitarea atribuțiilor acestora de crearea și de modificare a politicilor publice
naționale și/sau europene prin procesul de legiferare. Termenul de "organizație non-guvernamentală" a
apărut și s-a instituționalizat începând cu anul 1945, fiind folosit de către Organizația Națiunilor Unite.
Totuși, ONG-urile există în formă organizată încă din secolul al XVII-lea, fiind catalizatoare ale mai
multor schimbări de-a lungul istoriei.
Uneori autoritățile guvernamentale deviază de la rolul lor de protejare a intereselor cetățenilor,
iar ONG-urile au un rolul critic de a semnala aceste derapaje în mod public și de a mobiliza cetățenii
pentru soluționarea problemelor apărure.
Lucrand direct în comunitate, ONG-urile sunt uneori printre cele mai abilitate să vorbească în
numele celor pe care îi reprezintă sau în aria de activitate. Astfel, în timp, cei care lucrează în aceste
ONG-uri acumulează expertiză importantă, pe care ulterior o folosesc pentru schimbarea de politici
publice.
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Uniunea Europeană pune un accent deosebit pe rolul consultativ al asociațiilor profesionale,
patronale, sindicale în domeniul legiferării atât la nivel național, cât și european. De aceea, dupa
momentul aderării României la UE, autoritățile naționale sunt obligate să informeze Comisia Uniune
Europene asupra procesului de consultare publică în cazul elabărării normativelor europene.
Cu toate acestea, în ceea ce privește procesul de consultare publică în domeniul elaborării
normativelor și politicilor publice naționale, autoritățile publice locale și centrale, de cele mai multe ori,
mimează această consultare. Motivele sunt simple: lipsa educației și a tradiției naționale în acest
domeniu. Singura modalitate reală și eficientă de înlăturare a acestui fapt este creșterea
reprezentativității și implicit a puterii ONG-urilor prin înțelegerea rolului acestora și implicarea mai
determinată a actorilor interesați, în special a reprezentanților antreprenoriatul.
Consultările publice se pot realiza în România prin:


Comisiile de specialitate din Parlament



Consiliul Economic și Social



Comisiile de dialog social constituite la nivelul autorităților publice locale și centrale (Primării,

Consilii județene, Ministere etc.)


Grupuri de lucru special înființate la nivelul autorităților publice locale și centrale



Ședințe publice de dezbatere a unor proiecte de acte normative, la solicitarea oricărei persoane

fizice sau juridice interesate.
În România modul de constituire, înscriere, organizare și funcționare al organizațiilor non –
guvernamentale (ONG) este reglementat de Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
Persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau
în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociații
ori fundații.
Un ONG este non – profit, apolitic și independent față de autoritățile guvernamentale, având ca
principal rol crearea și menținerea unui dialog instituționalizat între societate și autoritatea publică
locală și centrală.
CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
REPERE


ART. 1 România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.
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ART. 9 (1) Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale se constituie și își desfășoară

activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor și la
promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor lor.


ART. 11 (1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i

revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.


ART. 31 (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi

îngrădit.


ART. 40 (1) Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte

forme de asociere.


ART. 67 Camera Deputaților și Senatul adoptă legi, hotărâri și moțiuni, în prezența majorității

membrilor.


ART. 74 (1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau

unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la
inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste
județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în
sprijinul acestei inițiative.


ART. 79 (1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care

avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii
legislații. El ține evidența oficială a legislației României.


ART.108 (1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe.



ART. 135 (1) Economia României este economie de piață, bazată pe libera inițiativă și

concurență.
(2) Statul trebuie să asigure:
a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil
pentru valorificarea tuturor factorilor de producție;
b) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară;
c) stimularea cercetării științifice și tehnologice naționale, a artei și protecția
dreptului de autor;
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național;
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e) refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului
ecologic;
f) crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții;
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele
Uniunii Europene.


ART. 141 Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului

în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare.
ACTE NORMATIVE DE INTERES DIN PUNCT DE VEDERE AL ELABORĂRII
POLITICILOR PUBLICE NAȚIONALE

1.

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative
REPERE


ART. 1 (3) Activitatea de legiferare reprezintă principala modalitate de implementare a

politicilor publice, asigurând instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a soluțiilor de
dezvoltare economică și socială, precum și pentru exercitarea autorității publice.


ART. 3 (1) Normele de tehnică legislativă sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege de

către Guvern și a propunerilor legislative aparținând deputaților, senatorilor sau cetățenilor, în cadrul
exercitării dreptului la inițiativă legislativă, la elaborarea și adoptarea ordonanțelor și hotărârilor
Guvernului, precum și la elaborarea și adoptarea actelor normative ale celorlalte autorități cu asemenea
atribuții.
(2) Normele de tehnică legislativă se aplică, în mod corespunzător, și la elaborarea și
adoptarea proiectelor de ordine, instrucțiuni și de alte acte normative emise de conducătorii organelor
administrației publice centrale de specialitate, precum și la elaborarea și adoptarea actelor cu caracter
normativ emise de autoritățile administrației publice locale.


ART.5 (1) Proiectele de legi se elaborează ca urmare a exercitării, potrivit Constituției, a

dreptului de inițiativă legislativă.
(2) Proiectele celorlalte categorii de acte normative se elaborează de autoritățile
competente să le inițieze, potrivit legii.


ART. 6 (1) Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente și posibile

care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă. Soluțiile pe care le cuprinde trebuie
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să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului
român și cerințele corelării cu ansamblul reglementărilor interne și ale armonizării legislației naționale
cu legislația comunitară și cu tratatele internaționale la care România este parte, precum și cu
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
4) Actele normative cu impact asupra domeniilor social, economic și de mediu, asupra
bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare sunt elaborate pe baza unor documente de
politici publice aprobate de Parlament sau de Guvern. Guvernul definește tipurile și structura
documentelor de politică publică.


ART. 11 (1) În vederea intrării lor în vigoare, legile și celelalte acte normative adoptate de

Parlament, hotărârile și ordonanțele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale
autorităților administrative autonome, precum și ordinele, instrucțiunile și alte acte normative emise de
conducătorii organelor administrației publice centrale de specialitate se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.


ART. 20 (1) Elaborarea proiectelor de acte normative trebuie precedată, în funcție de importanța

și complexitatea acestora, de o activitate de documentare și analiză științifică, pentru cunoașterea
temeinică a realităților economico-sociale care urmează să fie reglementate, a istoricului legislației din
acel domeniu, precum și a reglementărilor similare din legislația străină, în special a țărilor Uniunii
Europene.
(2) Inițiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor
legislativă, informații suplimentare de la Consiliul Legislativ și alte autorități sau instituții cu atribuții
de informare în materia respectivă.
(3) Rezultatele studiilor de cercetare și referirile la sursele de informații suplimentare
relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte normative trebuie să fie incluse în instrumentul de
prezentare și motivare a proiectului de act normativ.


ART. 30 (1) Proiectele de acte normative trebuie însoțite de următoarele documente de

motivare:
a) expuneri de motive - în cazul proiectelor de legi și al propunerilor legislative;
b) note de fundamentare - în cazul ordonanțelor și al hotărârilor Guvernului;
ordonanțele care trebuie supuse aprobării Parlamentului, potrivit legii de abilitare, precum și
ordonanțele de urgență se transmit Parlamentului însoțite de expunerea de motive la proiectul legii de
aprobare a acestora;
c) referate de aprobare - pentru celelalte acte normative;
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d) studii de impact - în cazul proiectelor de legi de importanță și complexitate deosebită
și al proiectelor de legi de aprobare a ordonanțelor emise de Guvern în temeiul unei legi de abilitare și
supuse aprobării Parlamentului.
(2) Expunerile de motive, notele de fundamentare, referatele de aprobare și studiile de
impact constituie instrumentele de prezentare și motivare ale noilor reglementări propuse.
(3) În cazul proiectelor de legi pentru care Guvernul își angajează răspunderea,
documentele de motivare care însoțesc aceste proiecte sunt expunerea de motive și, după caz, raportul
prevăzut la art. 29.


ART. 31 (1) Instrumentul de prezentare și motivare include conținutul evaluării impactului

actelor normative, cuprinzând următoarele secțiuni:
a) motivul emiterii actului normativ - cerințele care reclamă intervenția normativă, cu
referire specială la insuficiențele și neconcordanțele reglementărilor în vigoare; principiile de bază și
finalitatea reglementărilor propuse, cu evidențierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor de
cercetare, evaluărilor statistice; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a
căror implementare este elaborat respectivul proiect. Pentru ordonanțele de urgență vor fi prezentate
distinct elementele obiective ale situației extraordinare care impune reglementarea imediată, nefiind
suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgență, precum și eventualele consecințe care s-ar
produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse;
b) impactul socioeconomic - efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri,
social și asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor și beneficiilor;
c) impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri;
d) impactul asupra sistemului juridic - implicațiile pe care noua reglementare le are
asupra legislației în vigoare; compatibilitatea cu reglementările comunitare în materie, determinarea
exactă a acestora și, dacă este cazul, măsurile viitoare de armonizare care se impun; deciziile Curții de
Justiție a Uniunii Europene și alte documente relevante pentru transpunerea sau implementarea
prevederilor legale respective; implicațiile asupra legislației interne, în cazul ratificării sau aprobării
unor tratate ori acorduri internaționale, precum și măsurile de adaptare necesare; preocupările în
materie de armonizare legislativă;
e) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, organizațiile și
specialiștii consultați, esența recomandărilor primite;
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f) activitățile de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de
act normativ;
g) măsurile de implementare - modificările instituționale și funcționale la nivelul
administrației publice centrale și locale.
(2) În situația în care reglementarea propusă se elaborează în executarea unui act
normativ, motivarea trebuie să cuprindă referiri la actul pe baza și în executarea căruia se emite.
(3) Forma finală a instrumentelor de prezentare și motivare a proiectelor de acte
normative trebuie să cuprindă referiri la avizul Consiliului Legislativ și, după caz, al Consiliului
Suprem de Apărare a Țării, Curții de Conturi sau Consiliului Economic și Social.


ART. 40 Actul normativ are următoarele părți constitutive: titlul și, dacă este cazul, preambulul,

formula introductivă, partea dispozitivă, formula de atestare a autenticității actului.


ART. 58 (1) După intrarea în vigoare a unui act normativ, pe durata existenței acestuia pot

interveni diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, completarea, abrogarea, republicarea,
suspendarea sau altele asemenea.


ART. 77 Ordinele cu caracter normativ, instrucțiunile și alte asemenea acte ale conducătorilor

ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate sau ale autorităților
administrative autonome se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor
Guvernului. În formula introductivă a acestor acte normative vor fi cuprinse toate temeiurile juridice
prevăzute la art. 42 alin. (4).


ART. 80 Actele normative ale autorităților administrației publice locale se adoptă ori se emit

pentru reglementarea unor activități de interes local, în limitele stabilite prin Constituție și prin lege și
numai în domeniile în care acestea au atribuții legale.

2.

Hotărârea nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de

elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale
REPERE:


Se desemnează Secretariatul General al Guvernului ca instituție responsabilă pentru

coordonarea implementării Strategiei.


SGG elaborareză proiecte de acte normative necesare implementării Strategiei în domeniul

regulilor de procedură și a regulilor privind evaluarea ex-ante și ex-post a politicilor publice.
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Obiectivul strategiei este acela de a dezvolta un sistem de formulare, coordonare și planificare a

politicilor publice simplu și eficient, care să contribuie la îmbunătățirea semnificativă a calității acțiunii
guvernamentale, a calității legislației și la dezvoltarea generală a capacității instituționale a
administrației publice centrale.


Se definește noțiunea de politici publice – totalitatea activităților desfășurate de administrația

publică centrală de specialitate, în scopul soluționării problemelor de politici publice identificate și
pentru asigurarea dezvoltărilor necesare într-un anumit domeniu.


Se statuează principii generale, dintre care enumerăm:

a)

Principiul participării și transparenței - organizațiile non-guvernamentale, sectorul privat,

autoritățile locale și instituțiile internaționale contribuie la procesul de planificare a politicilor publice.
Societatea civilă este informată cu privire la politicile publice planificate.
b)

Principiul bunei guvernări - conform acestui principiu Guvernul trebuie să stabilească acțiuni

clare și eficiente pe baza unor obiective de calitate și să aibă capacitatea de a răspunde rapid unor
necesități sociale.
c)

Principiul cooperării și coerenței - instituția implicată în formularea politicilor publice trebuie să

își dovedească disponibilitatea pentru cooperare cu alte instituții publice, ca și cu alte organizații ale
societății civile interesate sau afectate de o anumită inițiativă de politici publice, asigurând în acest fel o
concepție coerentă asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite și a măsurilor ce urmează a fi luate.

3.

Hotărârea nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de

elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările și
completările ulterioare.
REPERE:


Se aprobă Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor

publice la nivel central din 14.07.2005.

4.

Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor

publice la nivel central, cu modificările și completările ulterioare.
REPERE:


Se determină funcția, scopul și metodologia procesului de elaborare, monitorizare și evaluare a

politicilor publice la nivelul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală.
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Procedurile se aplică de ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice

centrale care inițiază proiecte de acte normative.


Se urmărește: identificarea, alegerea și fundamentarea variantelor de politici publice, precum și

monitorizarea implementării și evaluarea politicii publice.


Identificarea problemei de politici publice se realizează folosindu-se următoarele surse:

a)

Programul de guvernare;

b)

Strategiile sectoriale și generale ale autorităților administrației publice centrale inițiatoare de

proiecte de acte normative;
c)

Problemele care apar pe parcursul guvernării și care au un impact economic, social și ecologic

semnificativ.

5.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și

completări ulterioare.
REPERE:


Se reglementează modalitatea de asigurare de către autoritățile și instituțiile publice a accesului

la informațiile de interes public, din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru
relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

6.

Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completări ulterioare.

REPERE:


Se reglementează cadrul juridic și metodologic al dialogul social, definit ca acel proces voluntar

prin care partenerii sociali se informează, se consultă și negociază în vederea stabilirii unor acorduri în
probleme de interes comun


Participanții la dialog social sunt: sindicate sau organizații sindicale, angajatori ori organizații

patronale și autoritățile administrației publice.


Definește următoarele noțiuni de drept, fiecare dintre acestea având rol precis în cadrul

dialogului social: parteneri sociali, angajat și angajator, negocierea, acord, contract colectiv de muncă,
conflictele individuale și cele colective de muncă, sindicat, patronat, atribuțiile, drepturile și obligațiile,
modul de organizare și funcționare al sindicatelor, patronatelor, Consiliului Economic și Social,
constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice centrale și la
nivel teritorial etc.
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Art. 82. Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită,

autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile
patronale, organizațiile sindicale și reprezentanți ai societății civile organizate.


Art. 83. (1) Consiliul Economic și Social este consultat obligatoriu de către inițiatorii

proiectelor de acte normative din domeniul său de competență. Rezultatul acestei consultări se
concretizează în avize la proiectele de acte normative.


Art. 120. (1) În cadrul ministerelor și al altor instituții publice, prevăzute în anexa nr. 1, precum

și la nivelul județelor și al municipiului București se constituie și vor funcționa comisii de dialog social,
formate din reprezentanții administrației publice centrale sau locale, reprezentanții organizațiilor
patronale și ai organizațiilor sindicale reprezentative la nivel național.


Art. 121. Comisiile de dialog social au caracter consultativ (...)

7.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

REPERE


ART. 1 (1) Prezenta lege stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea

transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau
numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile
stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) să sporească gradul de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca
beneficiar al deciziei administrative;
b) să implice participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor
administrative și în procesul de elaborare a actelor normative;
c) să sporească gradul de transparență la nivelul întregii administrații publice.


ART. 3 În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate

generală;
c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ
anterior supunerii spre adoptare;
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e) obligația de transparență - obligația autorităților administrației publice de a informa
și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor
administrative și la minutele ședințelor publice;
f) asociație legal constituită - orice organizație civică, sindicală, patronală sau orice alt
grup asociativ de reprezentare civică;
j) documente de politici publice - instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt
identificate posibilele soluții pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt
definite și structurate în Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru
îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul
administrației publice centrale și în Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel
central, cu modificările ulterioare;


ART. 4 Autoritățile administrației publice obligate să respecte dispozițiile prezentei legi sunt:
a) autoritățile administrației publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale

administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate
ale acestora, precum și autoritățile administrative autonome;
b) autoritățile administrației publice locale: consiliile județene, consiliile locale,
primarii, instituțiile și serviciile publice de interes local sau județean.


ART. 7 (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea

administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l
afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală
sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor
persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.
(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința
publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de
către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de
motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de
impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și
termenullimită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii
cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
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(3) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanță asupra
mediului de afaceri se transmite de către inițiator asociațiilor de afaceri și altor asociații legal
constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de
cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi
în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, menționându-se data primirii, persoana și datele de
contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.
(6) Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau
articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact
ale expeditorului.
(7) Conducătorul autorității publice va desemna o persoană din cadrul instituției,
responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile
persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză și avizare autorităților publice
interesate numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(9) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care
să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație
legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
(10) Dezbaterile publice se vor desfășura după următoarele reguli:
a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7), va
organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu și va afișa la sediul propriu, alături de documentele
menționate la alin. (2), și modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere și luare a
cuvântului, timpul alocat luării cuvântului și orice alte detalii de desfășurare a dezbaterii publice prin
care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetățean interesat;
b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la
cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție;
c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu inițiatorul și/sau inițiatorii proiectului
de act normativ din cadrul instituției sau autorității publice locale, experții și/sau specialiștii care au
participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind
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necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact și/sau de fezabilitate, după caz, și a
proiectului de act normativ;
d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură
accesul public, pe site-ul și la sediul autorității publice responsabile, la următoarele documente: minuta
dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act
normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a
actului normativ.
(11) Toate documentele prevăzute la alin. (2) și alin. (10) lit. a) și d) vor fi păstrate pe
site-ul autorității publice responsabile într-o secțiune dedicată transparenței decizionale. Toate
actualizările în site vor menționa obligatoriu data afișării.
(12) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se
desfășoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie
organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul
de act normativ în discuție.
(13) În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale
excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse
interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de
reglementările în vigoare.


ART. 14 (1) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta

lege, poate face plângere potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și completările ulterioare.

DREPTUL EUROPEAN
România a încheiat negocierile de aderare în cadrul summitului UE de iarnă de la Bruxelles din
17 decembrie 2004. Tratatul de aderare a fost semnat pe 25 aprilie 2005, urmând ca adearea de facto să
înceapă la 1 ianuarie 2007.
Obiectivele stabilite în tratatele UE sunt realizate prin intermediul mai multor tipuri de acte
legislative. Unele au caracter obligatoriu, altele nu. Unele li se aplică tuturor țărilor, altele doar unora
dintre ele.1
1

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_ro
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1.

Regulamentul este un act legislativ cu caracter obligatoriu. Trebuie aplicat în integralitatea sa,

în toate statele membre. De exemplu, când UE a dorit să se asigure că produselor importate pe teritoriul
său li se aplică măsuri comune în materie de siguranță, Consiliul a adoptat un regulament.
2.

Directiva este un act legislativ care stabilește un obiectiv pe care trebuie să îl atingă toate

statele membre. Fiecare dintre ele are însă libertatea de a decide asupra modalităților de îndeplinire a
obiectivului stabilit. Un exemplu ar fi directiva UE privind drepturile consumatorilor, care interzice
aplicarea de taxe și costuri ascunse pe internet și extinde perioada pe care consumatorii o au la
dispoziție pentru a anula un contract de vânzare.
3.

Decizia este un act legislativ direct aplicabil și obligatoriu pentru toți cei cărora li se adresează.

Destinatarii săi pot fi statele membre sau chiar întreprinderile. De exemplu, Comisia a emis o decizie
privind participarea UE la acțiunile mai multor organizații de luptă împotriva terorismului. Această
decizie s-a referit doar la organizațiile respective.
4.

Recomandarea nu este obligatorie. Când Comisia a emis o recomandare prin care încuraja

autoritățile judiciare din țările membre să apeleze mai mult la utilizarea videoconferinței pentru a
sprijini colaborarea transfrontalieră a serviciilor judiciare, acest text nu a avut caracter obligatoriu. Prin
intermediul unei recomandări, instituțiile își fac cunoscută opinia și sugerează direcții de acțiune, fără a
le impune însă vreo obligație legală destinatarilor recomandării.
5.

Avizul este un instrument care le permite instituțiilor să prezinte un punct de vedere fără

caracter obligatoriu, altfel spus fără a le impune vreo obligație legală celor cărora li se adresează. Poate
fi emis de către principalele instituții europene (Comisia, Consiliul, Parlamentul) sau de către Comitetul
Regiunilor ori Comitetul Economic și Social European. Pe durata elaborării actelor legislative,
Comitetele emit avize care prezintă punctul lor de vedere cu privire la aspecte regionale, economice și
sociale specifice. De exemplu, Comitetul Regiunilor a emis un aviz privind pachetul de politici „Aer
curat pentru Europa”.

CAPITOLUL IV – Noțiuni generale despre egalitatea de șanse și dezvoltare durabilă

I

2

EGALITATE DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE2

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.1.pdf
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Egalitatea de şanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane
la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau
convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.
Egalitatea de șanse și de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare de bază a
Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene
(versiunea consolidată). Totodată, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea
accesibilității reprezintă o condiție necesară pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă.
Fondurile Europene Structurale și de Investiții reprezintă principalul instrument financiar al Uniunii
Europene menit să sprijine implementarea acestor obiective.
Consiliul European a definit egalitatea șanse și de tratament între bărbați și femei sau egalitatea
de gen, astfel: „Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru
ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu
a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.”
Prevederi legale privind egalitatea de șanse și de tratament
A

Cadrul legislativ la nivel european

1

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

Art. 21.1 „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea,
originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau
de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau
orientarea sexuală”
2

TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

Art. 3 „[…] Uniunea combate excluziunea socială și discriminările și promovează justiția și protecția
sociale, egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului
[…]”
3

TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE, 2009

Art. 19.1 „Consiliul […] poate lua măsurile necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate
pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap,vârstă sau orientare sexuală”
4

CONVENȚIA ONU PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Scopul Convenţiei este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în condiţii de egalitate a
tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a
promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă.
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5

Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de

tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică
6

Directiva 2000/78/CE privind crearea unui cadru general în favoarea egalității de tratament în

ceea privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.
7

Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și

femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE.
8

Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității

de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă

Directiva

2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la
bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii.

B

Cadrul legislativ la nivel național

1

CONSITUȚIA ROMÂNIEI la Art. 4 prevede că „România este patria comună şi indivizibilă a

tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de
sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.”
2

Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

discriminare - Art. 2.1 Prin discriminare se înţelege „orice deosebire, excludere, restricţie sau
preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex,
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o
categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau
în orice alte domenii ale vieţii publice.”
3

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si de tratament între femei şi bărbaţi:



Art. 1 alin. (2) ”În sensul prezentei legi, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi

bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor
de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora”.


Art. 2 alin. (1) „Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi

bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în
sectorul public şi privat, în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii,
participării la decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii, cu privire la constituirea, echiparea
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sau extinderea unei întreprinderi ori începerea sau extinderea oricărei altei forme de activitate
independentă, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.”
4

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:



Art. 4 „Autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanții societății civile, precum

și persoanele fizice și juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligația să promoveze, să
respecte și să garanteze drepturile persoanei cu handicap,[..]”


Art. 62.1 „Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri

publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar
pentru călători și peroanele principalelor stații, spațiile de parcare, străzile și drumurile publice,
telefoanele publice, mediul informațional și comunicațional vor fi adaptate conform prevederilor legale
în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.„


Art. 70.1 „Autoritățile centrale și locale publice, precum și instituțiile centrale și locale, publice

sau de drept privat, au obligația de a asigura servicii de informare și documentare accesibile
persoanelor cu handicap.„
5

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea

nr. 221/2010 - Articolul 9 Accesibilitate


„1. Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe

deplin la toate aspectele vieţii, Statele Părţi vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane
accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informaţie şi mijloace de
comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii şi la alte facilităţi şi
servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât şi rurale. Aceste măsuri, care includ
identificarea şi eliminarea obstacolelor şi barierelor faţă de accesul deplin, trebuie aplicate, printre
altele la:
(a) Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte facilităţi interioare sau exterioare, inclusiv şcoli,
locuinţe, unităţi medicale şi locuri de muncă;
(b) Serviciile de informare, comunicaţii şi de altă natură, inclusiv serviciile electronice şi de urgenţă.


2. Statele Părţi vor lua, de asemenea, măsuri potrivite pentru:

(a) A elabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor minime şi instrucţiunilor pentru
accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor deschise publicului sau oferite acestuia;
(b) A se asigura că entităţile private care oferă facilităţi şi servicii deschise publicului sau oferite
acestuia ţin cont de toate aspectele legate de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi;
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(c) A asigura părţilor implicate formare pe probleme de accesibilitate cu care se confruntă persoanele
cu dizabilităţi;
(d) A asigura, în clădiri şi alte spaţii publice, semne în limbaj Braille şi forme uşor de citit şi de înţeles;
(e) A furniza forme de asistenţă vie şi intermediere, inclusiv ghizi, cititori şi interpreţi profesionişti de
limbaj mimico-gestual, pentru a facilita accesul în clădiri şi în alte spaţii publice;
(f) A promova alte forme adecvate de asistenţă şi sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea
asigurării accesului acestora la informaţie;
(g) A promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noi tehnologii şi sisteme informatice şi de
comunicaţii, inclusiv la Internet;
(h) A promova proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea de tehnologii şi sisteme informatice
şi de comunicaţii accesibile, încă din fazele incipiente, astfel încât aceste tehnologii şi sisteme să devină
accesibile la costuri minime.”
6

Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale

persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale
şi administraţiei publice nr. 189/2013: stabileşte condiţiile de calitate ale mediului construit - clădiri
civile şi spaţiul urban - în vederea asigurării accesului neîngrădit şi utilizării acestuia de către
persoanele cu handicap, precum şi de către persoane aflate temporar sau ocazional în situaţii de
handicap; se aplică la proiectarea investiţiilor noi pentru realizarea clădirilor civile şi spaţiului urban,
cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare, precum şi la proiectarea lucrărilor de intervenţie pentru
consolidarea, extinderea, modernizarea, modificarea şi/sau transformarea clădirilor civile, precum şi
pentru modernizarea/reabilitarea spaţiilor urbane existente, cu respectarea legislaţiei aplicabile în
domeniu.
7

RELAȚIILE DE MUNCĂ CODUL MUNCII



Art.5.1 „În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți

salariații și angajatorii.”


Art. 5.2 „Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex,

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori
activitate sindicală, este interzisă.„
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II

DEZVOLTAREA DURABILĂ3
Cea mai cunoscută definiţie a conceptului de dezvoltare durabilă este cea adoptată în raportul

intitulat „Viitorul nostru comun”1, elaborat de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare din
cadrul Națiunilor Unite în anul 1987: „dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, fără a
compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi”.
Concret, există trei dimensiuni majore ale dezvoltării durabile: economică, socială şi de mediu.
În acest sens, Articolul 11 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată),
recunoaște nevoia de a integra în definirea și implementarea politicilor și acțiunilor Uniunii Europene,
în special pentru promovarea dezvoltării durabile, a cerințelor de protecție a mediului.
Astfel, aspectele de mediu, dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială trebuie să fie tratate ca
o singură temă.
Un ecosistem solid și gestionarea resurselor sunt vitale în contextul de promovare a unei creșteri
economice sustenabile, sunt strâns legate de dezvoltarea bazată pe emisii de carbon scăzute și, de
asemenea, contribuie în mod semnificativ la consolidarea capacităților de a rezista la efectele
schimbărilor climatice. Cu alte cuvinte, pentru ca dezvoltarea să devină durabilă, dezvoltarea
economică trebuie să fie decuplată de impacturile negative asupra mediului și să se bazeze pe modele
de producție și consum sustenabile.
În contextul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, articolul 8 al Regulamentului comun
prevede că: „Obiectivele fondurilor ESI sunt urmărite în concordanță cu principiul dezvoltării durabile
și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității
mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, având în vedere
principiul „poluatorul plătește”.
Statele membre și Comisia se asigură că cerințele privind protecția mediului, utilizarea eficientă
a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața
dezastrelor și prevenirea și gestionarea riscurilor sunt luate în considerare în cursul pregătirii și punerii
în aplicare a acordurilor de parteneriat și programelor.[…]”
Obiectivele privind dezvoltarea durabilă au fost preluate începând cu anul 2010 în cadrul
Strategiei Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și incluzivă şi a iniţiativelor sale
emblematice:

3

Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.2.pdf
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politică industrială pentru era globalizării.
La nivel național, în anul 2008 a fost adoptată Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a

României Orizonturi 2013-2020-2030.
În cadrul conceptului de dezvoltare durabilă se au în vedere următoarele principii directoare:
1.

Protecţia mediului. Sunt vizate următoarele obiective:

a)

controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului;

b)

protecţia resurselor naturale;

c)

gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase.

2.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice. Sunt vizate următoarele obiective:

a)

o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), până sub nivelul din 1990;

b)

o pondere de 20% a energiei din surse regenerabile în energia consumată;

c)

economisirea a 20% din energia primară consumată (în comparaţie cu proiecţiile realizate

înaintea acordului privind obiectivele legate de schimbările climatice şi de energie pentru 2020).
În cadrul documentului de politică europeană, Strategia Europa 2020,


Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările

climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora;


Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

3.

Conservare şi protejarea biodiversității
Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor,

diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală. Din punct de vedere
conceptual, biodiversitatea are o valoare intrinsecă, acesteia asociindu-i-se însă şi valorile ecologică,
genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreaţională şi estetică.
4.

Principiul „poluatorul plătește”
Acesta este un principiu de bază în politicile de mediu și care prevede ca plata costurilor cauzate

de poluare să fie suportată de cei care o generează. Astfel se urmărește internalizarea costurilor de
poluare la nivelul celor responsabili, principiul având scopul de a încuraja operatorii economici care
poluează să îmbunătățească procesele de producție astfel încât impactul negativ asupra mediului
înconjurător să se diminueze.
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CAPITOLUL V – Legislația în domeniul comercializării produselor agroalimentare

A

Securitatea alimentară4 este parte a securităţii fiecărui stat din lume şi respectiv a securităţi

globale. Asigurarea securităţii

alimentare, adică asigurarea aprovizionării populaţiei cu produse

agroalimentare de bază şi de calitate rezultate din gestionarea raţională a resurselor interne prin politici
specifice, intră în obligaţiile fiecărui stat. Acest fapt înseamnă să dispară atât foametea evidentă
(subalimentaţie) cât şi foametea ascunsă (malnutriţie).
Conceptul de securitate alimentară a fost introdus prima dată de către organizaţia FAO, în anul
1963 la lansarea manifestului ,,Proclamaţia eptului fiecărui om de a mânca pentru a-şi astâmpăra
foametea“.
Conform Declaraţiei Mondiale asupra Nutriţiei – FAO/OMS 1992 şi Declaraţiei asupra
Securităţii Alimentare Mondiale – FAO/OMS 1996, conceptul de securitate alimentară este definit ca
”accesul tuturor oamenilor, în orice moment, la alimentele de care are nevoie organismul uman, pentru
a duce o viaţă sănătoasă şi activă” (World Food Summit 1996).
Conceptul de securitate alimentară a evoluat în timp şi în mod diferit pentru fiecare stat.
Evoluţia conceptului este în strânsă relaţie cu situaţia internaţională în diferite perioade de timp,
securitatea alimentară fiind un concept internaţional dinamic. Astăzi, avem o definiţie mult mai
complexă şi anume „securitatea alimentară, la nivelele individual, casnic, naţional, regional şi global,
este realizată atunci când toţi oamenii, în toate momentele, au acces fizic şi economic, la alimente
suficiente, sigure şi nutritive, pentru a-şi satisface nevoile de hrană şi preferinţele alimentare, pentru o
viaţă activă şi sănătoasă”.
Asigurarea securităţii alimentare a populatei, este obligaţia fiecărui stat. Problema securității
alimentare, a accesului populaţiei la produse agro-alimentare de bază şi de calitate corespunzătoare,
constituie o preocupare majoră cu care se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate statele
lumii, dar în primul rând cele subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. Problema accesului la alimente
constituie un factor care poate duce la instabilitate pe plan mondial. Asigurarea securităţii alimentare
pentru toți indivizii, contribuie la liniştea socială, la stabilitate şi la prosperitate.
După asigurarea unui sistem agricol sustenabil, astăzi atenţia este direcţionată spre calitatea,
siguranţa alimentelor şi protecţia socială în ţările dezvoltate. Situaţia este cu totul diferită pentru ţările

4

https://www.researchgate.net/publication/317290553_Securitatea_si_siguranta_alimentara
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în curs de dezvoltare, care trebuie să îşi asigure consumul (cantitativ şi calitativ) de alimente din resurse
proprii prin consolidarea pieţelor agroalimentare.
După Mircea Bulgaru “securitatea alimentară este dată de cantitatea de alimente necesară pentru
un individ, exprimată în unităţi fizice, convenţionale (calorii), şi trofine, pentru a-şi asigura echilibrul
fiziologic şi a-şi acoperi raţiile zilnice de consum: raţia de întreţinere, raţia de creştere şi raţia de
activitate”.
Astăzi, problema securităţii alimentare este una complexă şi globală, de prioritate maximă
pentru asigurarea stabilităţii pe plan mondial. Ea este strâns legată de alimentaţia populaţiei,
dezvoltarea producţiei agricole şi utilizarea resurselor Alimentaţia trebuie privită atât sub aspectul
cantitativ cât şi calitativ al produselor alimentare disponibile. Lipsa alimentelor de bază în anumite părţi
ale lumii duce la foamete, aceasta fiind o problemă majoră a securităţii alimentare. Doar cooperarea
internaţională la nivelul tuturor statelor va putea conduce la găsirea unor soluţii optime ale acestei
probleme globale.
O alimentaţie adecvată trebuie privită din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi diversităţii
acesteia Alimentele introdus în organism trebuie să fie diversificate, astfel în cât, prin aportul lor să
asigure organismului substanţele necesare pentru satisfacerea funcţiilor fiziologice. Acestea trebuie să
conţină substanţele nutritive de bază: proteine, glucide şi grăsimi, de bună calitate şi corespunzătoare
din punct de vedere igienic, să conţină cantităţi suficiente şi

echilibrate de săruri minerale,

microelemente şi vitamine, care prin procesele metabolice să asigure buna funcționare a tutore
proceselor biologice.
B

Conceptul de siguranţa alimentelor5 se referă în principal la trei caracteristici importante pe

care trebuie să le îndeplinească un produs alimentar ce conţine substanţe nutritive biodisponibile:
1

să aibă inocuitate, adică să nu existe substanţe toxice, antinutritive, radioactive,

microorganisme patogene, aditivi în exces
2

să aibă valoare nutritivă, exprimată prin cantitatea şi calitatea principalilor

macronutrienţi (glucide, proteine, lipide) şi a micronutrienţilor (biominerale, vitamine, substanţe
biologic active)
3

să aibă valoare energetică

Principalele organizaţii naţionale implicate în asigurarea siguranţei alimentelor sunt:

5

https://www.researchgate.net/publication/317290553_Securitatea_si_siguranta_alimentara
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Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se ocupă cu standardele şi siguranţa

alimentelor, etichetarea şi tehnologia produselor alimentare;


Ministerul Sănătăţii, care se ocupă cu aspectele privind igiena alimentară, controlul

microbian şi problemele de nutriţie;


Ministerul Mediului, care se ocupă în general de siguranţa apei;



Autoritatea de Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;



Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ANPC

La nivel internaţional, în domeniul asigurării siguranţei alimentelor acţionează organizaţii
precum:


FAO (Food and Agriculture Organization);



WHO (World Health Organization);



EFSA (European Food Safety Authority);



Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (European Food Safety Authority –

EFSA).
În cadrul acestor organizaţii internaţionale funcţionează o Comisie a Codex-ului Alimentarius
care stabileşte standardele unui număr de 237 tipuri de produse alimentare şi 41 de coduri de practică
igienică şi tehnologică pentru toate alimentele de bază.
Codex alimentarius6 este o colecție de standarde internaționale, de coduri de bună practică
alimentară, de ghiduri și de alte recomandări referitoare la produsele alimentare, la producerea și
siguranța acestora. Numele derivă din Codex Alimentarius Austriacus. Cuprinsul acestui codex a fost
elaborat în anul 1963 de către Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) în
colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Comisia creată în acest scop avea drept obiectiv
protejarea sănătății consumatorilor și asigurarea unor practici pentru oținerea produselor alimentare.
Codex Alimentarius este recunoscut de către OMS ca punct de referință pentru rezolvarea disputelor
referitoare la securitatea alimentară a consumatorilor.
Codex Alimentarius cuprinde standarde pentru toate alimentele, fie ele preparate, semipreparate
sau crude și pentru distribuția către consumator, prevederi în ceea ce privește igiena alimentară, aditivi
alimentari, reziduuri de pesticide, factori de contaminare, etichetare și prezentare, metode de analiză și
prelevare

6

https://ro.wikipedia.org/wiki/Codex_alimentarius
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Controversa privind Codex Alimentarius se referă la percepția că acesta este un standard
obligatoriu pentru siguranța produselor alimentare, inclusiv pentru suplimentele de vitamine și
minerale. Suporterii Codex Alimentarius spun că acesta este o referință voluntară pentru produsele
alimentare și că țările nu sunt obligate să adopte standardele Codexului. Din punctul de vedere al
adversarilor Codexului Alimentarius una din principalele cauze de îngrijorare este că Codex
Alimentarius este recunoscut de către Organizația Mondială a Comerțului ca un standard internațional
de referință pentru soluționarea litigiilor privind siguranța alimentară și protecția consumatorului.
Susținătorii Codexului Alimentarius spun că folosirea acestuia în litigiile internaționale nu exclude
utilizarea altor referințe sau studii științifice ca dovadă a protecției consumatorului și securității
alimentare.
În anul 2014, sub egida Academiei Române – Institutul de Economie Agrară a fost realizată
Strategia Siguranței și Securității Alimentare a României – Strategia Agroalimentară a României7, din
al cărei cuprins selectăm:


Obiectivele strategiei agroalimentare a României;



Resursele naturale;



Resursele umane ale spaţiului rural;



Resursele financiare agricole;



Decalaje agroalimentare România:Uniunea Europeană;



Costurile nonperformanţelor agricole ale României



Motivarea elaborării unei strategii agroalimentare a României;



Obiectivele, priorităţile strategice şi resursele necesare sectorului agroalimentar al României;



Fundamentarea Strategiei agroalimentare a României. Orizont 2015-2020-2030



Cercetarea ştiinţifică, inovarea şi dezvoltarea tehnologică în sectorul agroalimentar;



Formarea profesională în sistemul agroalimentar şi silvic;



Învăţământul agroalimentar
Scopul declarat al Strategiei agroalimentare a României este, în principal, determinat de nevoia

stabilirii liniilor directoare ale dezvoltării durabile ale sistemului agroalimentar românesc şi a spaţiului
rural, ca una din componentele de bază ale reluării creşterii economice a României – garanţia realizării
obiectivului central al prosperităţii ţării: bunăstarea populaţiei.
7

http://www.acad.ro/viataAcademica/doc2015/i0307-StrategiaAgroalimRo-PIOtiman.pdf
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„În elaborarea Strategiei siguranţei şi securităţii alimentare a României pentru perioada 2016 2035 s-a pornit de la funcţiile spaţiului rural şi ale economiei rurale, ale sectorului agroalimentar, de la
necesitatea dezvoltării accelerate a acestora, de la noul parteneriat între Europa şi fermieri, conform
reformei PAC şi a bugetului agricol european pentru perioada 2014 – 2020, astfel:


garantarea securităţii şi siguranţei alimentare- condiţie primordială a bunăstării populaţiei

României, obiectiv major al Proiectului de ţară şi societate, prin asigurarea integrală a necesarului
intern de produse alimentare, de calitate îmbunătăţită, şi a unui excedent faţă de consumul alimentar
intern, disponibil pentru export;


conservarea şi protejarea resurselor naturale regenerabile (solul, apa, aerul, biodiversitatea) şi

utilizarea durabilă a resurselor naturale agricole, în primul rând a solului, conservarea biodiversităţii,
aplicarea politicilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice; • asigurarea echilibrului ecologic
durabil al spaţiului rural, prin investiţii publice, public-private şi private în lucrări de infrastructură de
protecţie, de amenajare şi de echipare a teritoriului (sisteme de irigaţii, sisteme hidroameliorative de
protecţie a terenului agricol şi silvic al localităţilor, perdele de protecţie, împădurirea terenurilor
degradate şi defrişate, sporirea gradului de acoperire verde a teritoriului etc.);


consolidarea exploataţiilor agricole, modernizarea tehnologiilor şi ameliorarea generală a

activităţilor agricultorilor;


stimularea formării exploataţiilor agricole privat-familiale comerciale de tip european prin

restrângerea treptată a exploataţiilor agricole de subzistenţă;


dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole şi a economiei sociale din spaţiul

rural prin extinderea IMM-urilor rurale agroalimentare şi non-agricole şi, prin aceasta, creşterea
gradului de ocupare a populaţiei rurale, prin angajarea şi stabilizarea populaţiei active în rural, cu
preponderenţă a celei tinere;


sporirea gradului de absorbţie a fondurilor europene destinate agriculturii şi dezvoltării rurale

prin ameliorarea PNDR şi a finanţării şi executării proiectelor acestuia;


echilibrarea

balanţei

comerciale

agroalimentare

româneşti

şi

creşterea

exporturilor

agroalimentare ale ţării;


restrângerea zonelor rurale defavorizate şi a sărăciei rurale severe;



compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu cel european,

sporirea contribuţiei ştiinţifice a acestuia la dezvoltarea durabilă a agriculturii şi creşterea sustenabilă a
economiei rurale, asigurarea unui parteneriat consolidat cu sistemul agroalimentar românesc.”
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Deși acest document de poziție publică a fost rezultatul colaborării mai multor autorități publice
centrale, asociații profesionale, institute de cercetare și specialiști recunoscuți național și internațional
în domeniul analizat, el nu a fost asumat oficial public și transparent de către autoritățile publice cu rol
de elaborare a politicilor publice naționale în domeniul agroalimentar...
Referitor la corpul legislativ național, menționăm că în România post 2007 actele normative au
fost armonizate cu legislația unională, inclusiv în domeniul comețului cu produse agroalimentare.
Astfel, fie avem acte normative naționale, fie acte normative europene cu aplicativitate directă.
Subliniem faptul că norma juridică europeană prevalează celei naționale, cu excepția situației în
care legiuitorul național a dorit să fie mai restrictiv decât cel european, fără a aduce atingere însă
principiilor pieței comune, precum:


libera circulatie a marfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalului;



politici comune in agricultura, transporturi si domeniul concurentei;



armonizarea legislatiei in domeniul economic, fiscal, social.
Principalele acte normative speciale naționale în domeniul comerțului cu produse

agroalimentare sunt:
1.

Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu

modificările și completările ulterioare
REPERE:


Art. 1 - Prezenta ordonanță stabilește principiile generale privind desfășurarea activității

comerciale și urmărește dezvoltarea rețelei de distribuție a produselor și serviciilor de piață, cu
respectarea principiilor liberei concurențe, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice
ale consumatorilor, precum și a mediului.


Art. 2 - Prevederile ordonanței au în vedere realizarea următoarelor obiective:

a)

stimularea dezvoltării activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

încurajarea liberei inițiative, asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a produselor și
serviciilor de piață;
b)

informarea corectă și protejarea intereselor consumatorilor, precum și posibilitatea asigurării

produselor și serviciilor de piață în zonele de vecinătate ale acestora;
c)

modernizarea și dezvoltarea formelor de distribuție;
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d)

promovarea diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare;

e)

stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de comercializare a

produselor și serviciilor de piață;
f)

susținerea și ocrotirea activității comerciale și de prestări de servicii de piață în zonele

defavorizate.
2.

Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare
REPERE:


Art. 1 - Prezenta lege, denumită în continuare Codul, are ca obiect reglementarea raporturilor

juridice create între operatorii economici și consumatori, cu privire la achiziționarea de produse și
servicii, inclusiv a serviciilor financiare, asigurând cadrul necesar accesului la produse și servicii,
informării lor complete și corecte despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării
drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor împotriva unor practici abuzive, participării
acestora la fundamentarea și luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori.
3.

Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările și

completările ulterioare aduse prin Legea nr. 150/2016
REPERE:


Art. 1 - Prin prezenta lege se reglementează condițiile de exercitare a activității contractuale de

comercializare a produselor alimentare.


Art. 2 - (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care

desfășoară relații comerciale cu produse alimentare, indiferent de forma de comerț.
4.

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările și completările ulterioare

REPERE:


Art. 2 – (1) Prezenta lege are ca scop stabilirea condițiilor de furnizare a serviciilor societății

informaționale, precum și prevederea ca infracțiuni a unor fapte săvârșite în legătură cu securitatea
domeniilor utilizate în comerțul electronic, emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și
cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de operațiuni financiare, pentru asigurarea unui
cadru favorabil liberei circulații și dezvoltării în condiții de securitate a acestor servicii.
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5.

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activităţi de producţie,

comerț sau prestări de servicii ilicite, cu modificările și completările ulterioare
REPERE:


Art. 1 - Următoarele fapte reprezintă activități de producție, comerț sau prestări de servicii

ilicite și constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate,
potrivit legii penale, infracțiuni:Caută hotărâri judecătorești
a)

efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea

condițiilor stabilite prin lege;
b)

vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării, consilii

județene sau prefecturi;
c)

condiționarea vânzării unor mărfuri sau a prestării unor servicii de cumpărarea altor mărfuri ori

de prestarea de servicii;
d)

expunerea spre vânzare ori vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea

termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;
e)

efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror

proveniență nu este dovedită, în condițiile legii. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile,
indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării.
Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii,
documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;
f)

nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor

comerciale și a celor de comision;
g)

omisiunea întocmirii și afișării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către operatorii

economici a prețurilor și tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde
este cazul, a listei de prețuri și tarife;
h)

neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente, vânzarea preferențială, refuzul nejustificat al

vânzării acestora sau al prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al operatorului economic;
i)

acumularea de mărfuri de pe piața internă în scopul creării unui deficit pe piață și revânzării lor

ulterioare sau al suprimării concurenței loiale;
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j)

depășirea de către orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotărâri ale

Guvernului, la formarea prețurilor de vânzare cu amănuntul;
k)

falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare

ori vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituite.
6.

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia

cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia
consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare
REPERE:


Art. 1 - Prezenta lege are drept scop o mai bună funcționare a pieței și asigurarea unui nivel înalt

de protecție a consumatorilor, prin reglementarea practicilor comerciale ce pot aduce atingere
intereselor economice ale consumatorilor.


Art. 3 - (1) Prezenta lege se aplică practicilor incorecte ale comercianților în relația cu

consumatorii, astfel cum sunt definite la art. 4, înainte, în timpul și după o tranzacție comercială
referitoare la un produs.
7.

Hotărârea nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională

– CAEN, cu modificările și completările ulterioare
REPERE:


Art. 1 - Se aprobă Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, elaborată de

Comisia Națională pentru Statistică, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 - CAEN constituie cadrul unitar de interes general, a cărei utilizare este obligatorie pentru

ordonarea informațiilor referitoare la activitățile economice și sociale.


Art. 3 - CAEN se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatorie

pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unități bugetare, agenți economici,
indiferent de forma de proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații,
asociații și alte persoane fizice și juridice, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere
precizarea activității.
8.

Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională

– CAEN, cu modificările și completările ulterioare
REPERE:
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C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE - 10 Industria alimentară

Această diviziune include prelucrarea produselor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit și
transformarea lor în alimente și băuturi pentru uzul uman sau animal, și include producția diverselor
produse intermediare care nu constituie în mod direct produse alimentare. Activitatea generează
adeseori produse secundare de valoare mai mare sau mai mică (de exemplu piei brute din abatoare sau
turte din semințe oleaginoase, din producția de ulei).
Această diviziune este organizată pe activități aferente diferitelor tipuri de produse: carne, pește, fructe
și legume, grăsimi și uleiuri, produse lactate, produse de morărit, produse de panificație și paste
făinoase, produse pentru hrana animalelor și alte produse alimentare. Producția poate fi efectuată pe
cont propriu, precum și pentru terțe părți, ca în cazul serviciilor din abatoare.
Această diviziune nu include prepararea de mâncăruri pentru consum imediat (de exemplu în
restaurante).
Unele activități sunt considerate de prelucrare (de exemplu cele efectuate în brutării, patiserii, și unități
de preparare a produselor din carne, etc., care își vând producția proprie), chiar dacă există comerț cu
amănuntul prin magazinele proprii ale producătorului. Totuși acolo unde prelucrarea este minimă și nu
conduce la o transformare reală, unitatea este clasificată la Secțiunea G (Comerțul cu ridicata și
amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor și a motocicletelor).
Prepararea hranei pentru consum imediat, la locul preparării, este clasificata în diviziunea 56 (Activități
de servicii de alimentație)
Producția hranei pentru animale prin prelucrarea deșeurilor de la abatoare sau din produse secundare
este clasificată în 109, în timp ce prelucrarea deșeurilor de alimente și băuturi în materii prime
secundare este clasificată în 383, iar eliminarea reziduurilor de alimente și băuturi în 3821.


G COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR

ȘI MOTOCICLETELOR
Această secțiune include comerțul cu ridicata și cu amănuntul (adică vânzarea fără transformare) a
oricărui tip de mărfuri și prestarea serviciilor auxiliare vânzării mărfurilor. Comerțul cu ridicata și cu
amănuntul sunt etapele finale ale distribuirii mărfurilor. În această secțiune este inclusă și repararea
autovehiculelor și a motocicletelor. Vânzarea fără transformare este considerată aceea care include
operațiile obișnuite (manipulările) asociate comerțului, de exemplu sortarea, trierea și asamblarea
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mărfurilor, mixarea (amestecarea) bunurilor (de exemplu vin sau nisip), îmbutelierea (cu sau fără
curățarea în prealabil a sticlelor), ambalarea, porționarea și reambalarea pentru distribuirea în loturi mai
mici, depozitarea (fie că implică ori nu refrigerare sau congelare); curățarea și uscarea produselor
agricole; tăierea panourilor din lemn sau a tablei, ca activități secundare.
Diviziunea 45 include toate activitățile privind vânzarea și repararea autovehiculelor și motocicletelor,
în timp ce diviziunile 46 și 47 includ toate celelalte activități comerciale. Distincția între diviziunea 46
(comerț cu ridicata) și diviziunea 47 (comerț cu amănuntul) se bazează pe tipul de client predominant.
Vânzarea cu ridicata este revânzarea (vânzare fără transformare) bunurilor noi și a celor folosite, către
comercianții cu amănuntul, către utilizatorii industriali, comerciali sau profesionali, ori către alți
vânzători cu ridicata ce activează ca agenți sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru ei, sau pentru
vânzarea mărfii către alte persoane sau firme. Principalele tipuri de activități incluse sunt cele
desfășurate de comercianții cu ridicata, adică acei care își însușesc titlul asupra mărfii pe care o vând,
cum ar fi: vânzătorii cu ridicata sau misiții; distribuitorii industriali; exportatorii, importatorii și
asociațiile cooperatiste de achiziție; sucursalele și birourile comerciale (dar nu magazinele pentru
desfacerea cu amănuntul) ce sunt menținute de unitățile industriale sau miniere, separat de locurile de
producție respective, în scopul de a desfășura activități de marketing legate de produsele lor și care nu
se limitează doar la preluarea de comenzi ce urmează a fi onorate prin expediție directă de la uzinele
sau minele respective. Sunt incluși, de asemenea, brokerii de mărfuri și bunuri de consum, comercianții
cu comision, agenții comerciali și asamblorii, cumpărătorii de mărfuri în vrac și asociațiile cooperatiste
angajate în desfacerea pe piață a produselor agricole. Vânzătorii cu ridicata, adeseori asamblează fizic,
sortează și triază mărfurile aflate în loturi mari, porționează, reambalează și redistribuie în loturi mai
mici, de exemplu produse farmaceutice; depozitează, refrigerează, livrează și instalează bunuri, se
angajează în activități promoționale pentru clienții lor și proiectează etichete.
Comerțul cu amănuntul este revânzarea (vânzarea fără transformare) de mărfuri noi și folosite, către
publicul general, pentru consum și utilizare personală sau în gospodărie, prin: magazine,
supermagazine, standuri, case de comenzi prin poștă, vânzători ambulanți, cooperative de consum, case
de licitație etc. Majoritatea comercianților cu amănuntul preiau titlul de proprietate asupra mărfurilor pe
care le vând, dar unii acționează ca agenți pentru un mandatar și vând în consignație sau pe bază de
comision.
a)

46 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
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Această diviziune include comerțul cu ridicata, pe cont propriu sau pe bază de tarif sau contract
(intermediari), referitor la comerțul cu ridicata intern, precum și la comerțul cu ridicata internațional
(import/export).
Vânzarea cu ridicata este revânzarea (vânzare fără transformare) bunurilor noi și a celor folosite, către
comercianții cu amănuntul, către utilizatorii industriali, comerciali sau profesionali, ori către alți
vânzători cu ridicata ce activează ca agenți sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru ei, sau pentru
vânzarea mărfii către alte persoane sau firme. Principalele tipuri de activități incluse sunt cele
desfășurate de comercianții cu ridicata, adică acei care își însușesc titlul asupra mărfii pe care o vând,
cum ar fi: vânzătorii cu ridicata sau misiții; distribuitorii industriali; exportatorii, importatorii și
asociațiile cooperatiste cumpărătoare; sucursalele și birourile comerciale (dar nu magazinele pentru
desfacerea cu amănuntul) ce sunt menținute de unitățile industriale sau miniere, separat de locurile de
producție respective, în scopul de a desfășura activități de marketing legate de produsele lor și care nu
se limitează doar la preluarea de comenzi ce urmează a fi onorate prin expediție directă de la uzinele
sau minele respective. Sunt incluși, de asemenea, brokerii de mărfuri și bunuri de consum, comercianții
cu comision, agenții comerciali și asamblorii, cumpărătorii de mărfuri în vrac și asociațiile cooperatiste
angajate în desfacerea pe piață a produselor agricole.
Vânzătorii cu ridicata, adeseori asamblează fizic, sortează și triază mărfurile aflate în loturi mari,
porționează, reambalează și redistribuie în loturi mai mici, de exemplu produse farmaceutice;
depozitează, refrigerează, livrează și instalează bunuri, se angajează în activități promoționale pentru
clienții lor și proiectează etichete.
b)

47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

Această diviziune include revânzarea (vânzarea fără transformare) de mărfuri noi sau folosite, în
principal către marele public, pentru consum sau utilizare personală ori casnică, prin: magazine,
supermagazine, standuri, case de comenzi prin poștă, vânzători ambulanți, cooperative de consum, etc.
Comerțul cu amănuntul este clasificat, în primul rând, după tipul unității de desfacere a mărfii (comerț
cu amănuntul în magazine (grupele 471 la 477); comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine
(grupele 478 și479). Comerțul cu amănuntul în magazine include comerțul cu amănuntul de mărfuri
folosite (clasa 4779).
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Pentru comerțul cu amănuntul în magazine, există și o altă distincție, între comerțul cu amănuntul în
magazine specializate (grupele 472 la 477) și comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate (grupa
471). Grupele de mai sus sunt în continuare subdivizate după gama de produse vândute. Comerțul care
nu se efectuează prin magazine este subdivizat în funcție de formele de comerț, cum ar fi comerțul cu
amănuntul efectuat prin standuri și piețe (grupa 478) și comerțul cu amănuntul care nu se efectuează
prin magazine, de exemplu comandă prin poștă, din ușă în ușă, prin automate de vânzare etc. (grupa
479).
Mărfurile comercializate în această diviziune sunt limitate la bunurile care de obicei sunt considerate a
fi de larg consum. Prin urmare, mărfurile care nu sunt de larg consum sunt excluse (exemplu: cerealele,
minereurile, mașinile industriale etc.). Această diviziune include de asemenea unități angajate în
vânzarea către publicul larg, de produse cum ar fi calculatoare, articole de papetărie, vopsele sau
cherestea, deși aceste produse poate nu sunt pentru uz personal sau gospodăresc. Manipularea, care este
in mod normal inclusă în activitatea de comerț nu afectează caracteristicile mărfurilor și poate include,
de asemenea, sortarea, separarea, amestecarea și ambalarea.
Această diviziune include de asemenea comerțul cu amănuntul prin comisionari și activitățile caselor de
licitație cu amănuntul.
Această diviziune exclude:
- vânzarea de către fermieri a produselor proprii, vezi diviziunea 01
- fabricarea și vânzarea producției proprii, care în general este clasificată drept industria prelucrătoare
în diviziunile 10 - 32
- vânzarea de autovehicule, motociclete și piese ale acestora, vezi diviziunea 45
- comerțul cu cereale, minereuri, țiței brut, produse chimice pentru industrie, fier și oțel, mașini și
echipamente industriale, vezi diviziunea 46
- vânzarea de alimente și băuturi pentru consum în localuri și vânzarea preparatelor alimentare la
pachet, vezi diviziunea 56
- închirierea de bunuri personale și gospodărești pentru publicul larg, vezi grupa 772.

36

9.

Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

REPERE:


Art. 1 (1) Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetățenii în calitatea lor de

consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse și servicii, informării lor
complete despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării drepturilor și intereselor
legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea
și luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori.
(2) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică la comercializarea produselor noi, folosite
sau recondiționate și a serviciilor destinate consumatorilor, cu excepția produselor care se
comercializează ca antichități și a produselor necesar fi reparate sau recondiționate pentru a fi utilizate,
cu condiția ca operatorul economic să informeze cumpărătorul despre aceasta.
10.

Hotărârea nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, pentru aprobarea Normei

metodologice privind etichetarea nutrițională a alimentelor cu modificările și completările
ulterioare
REPERE:


Art. 1 - Prezentele norme metodologice reglementează modul de etichetare a alimentelor livrate

ca atare consumatorului final, precum și restaurantelor, spitalelor, cantinelor și altor agenți economici
care prepară și furnizează hrană pentru populație.
Dispozițiile prezentelor norme metodologice se aplică și anumitor aspecte referitoare la
prezentarea și publicitatea alimentelor.


Art. 3 - Scopul etichetării este de a da consumatorilor informațiile necesare, suficiente,

verificabile și ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde
exigențelor lor din punct de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, precum și de a cunoaște
eventualele riscuri la care ar putea fi supuși.
11.

Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă,

modificată și completată prin Legea nr. 202/2013
REPERE:


Art. 1 - Prezenta lege are drept scop protecția comercianților împotriva publicității înșelătoare și

a consecințelor defavorabile ale acesteia, precum și stabilirea condițiilor în care publicitatea
comparativă este permisă.
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Art. 2 - (1) Dispozițiile prezentei legi se aplică conținutului materialelor publicitare și mesajelor

publicitare, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informației.
(2) Comunicațiilor audiovizuale comerciale difuzate în cadrul serviciilor de programe
audiovizuale le sunt aplicabile prevederile prezentei legi, ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările și completările ulterioare, precum și normele de reglementare emise în aplicarea acesteia.


Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a)

publicitate - orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau

liberale, în scopul promovării vânzării de bunuri ori servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi și
obligații;
b)

publicitate înșelătoare - publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare,

induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta și
care, din cauza caracterului înșelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din
acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurent;
12.

Hotărârea nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite

consumatorilor spre vânzare, cu modificările și completările ulterioare
REPERE:


Art. 1 - Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de indicare a prețului de vânzare și a

prețului pe unitatea de măsură la produsele existente în suprafețele de vânzare, oferite de operatorii
economici consumatorilor, în scopul informării complete, corecte și precise a acestora și pentru a le
permite compararea cu ușurință a prețurilor.
13.

Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, cu modificările și

completările ulterioare
REPERE:


Art. 1 - (1) Prezenta lege reprezintă baza pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a

sănătății publice și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele, ținând cont de
diversitatea surselor de alimente, asigurând funcționarea eficientă a pieței naționale.
(2) Prezenta lege stabilește principii și responsabilități comune, mijloacele de a asigura
o bază științifică solidă, cerințe și proceduri organizatorice eficiente pentru a susține luarea celor mai
potrivite decizii în domeniul siguranței alimentelor și al hranei pentru animale.
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(3) Pentru scopurile prevăzute la alin. (1), prezenta lege stabilește principiile generale
care se aplică alimentelor și hranei pentru animale, în general, și siguranței acestora, în special.
(4) Prezenta lege stabilește proceduri cu privire la problemele care au un impact direct
sau indirect asupra siguranței alimentelor și a hranei pentru animale.
(5) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor etapelor de producere, prelucrare,
distribuție și punere pe piață a alimentelor și hranei pentru animale, cu excepția producției primare
pentru uz casnic privat ori preparării, manipulării sau depozitării alimentelor destinate consumului
casnic privat.


Art. 2 - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înființată

prin Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și
completările ulterioare, denumită în continuare Autoritatea, este autoritatea de reglementare în
domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ce coordonează toate activitățile în acest
domeniu, de la producerea materiilor prime până la consumator. Autoritatea este instituția de legătură
cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și acționează pe bază de autonomie structurală,
funcțională și decizională.


Art. 3 - (1) În sensul prezentei legi, prin aliment ori produs alimentar se înțelege orice produs

sau substanță, indiferent dacă este prelucrat integral, parțial sau neprelucrat, destinat consumului uman
ori preconizat a fi destinat consumului uman.
(2) Alimentele includ și băuturile, guma de mestecat și orice altă substanță, inclusiv
apa, încorporată intenționat în hrană în timpul producerii, pregătirii sau tratării acesteia.
(3) În noțiunea de aliment nu se includ:
a)

hrana pentru animale;

b)

animalele vii, în afara cazului în care acestea sunt destinate a fi procesate în vederea punerii pe

piață a produselor destinate consumului uman;
c)

plantele înaintea recoltării;

d)

produsele medicinale;

e)

produsele cosmetice;
39

f)

tutunul și produsele din tutun;

g)

substanțele narcotice și psihotrope;

h)

reziduurile și contaminanții.

O parte dintre aceste acte normative sunt foarte vechi și conțin prevederi caduce, nefiind
armonizate nici cu legislația europeneană, nici cu corpul de acte normative naționale, precum și dublă
reglementare, motiv pentru care este necesară revizuirea lor.

CAPITOLUL VI – Prezentarea Studiului realizat în cadrul Proiectului POCA
In cadrul Proiectului POCA 111846 a fost realizat de către Asociația Companiilor de Distribuție
de Bunuri din România (ACDBR) prin S.C. LOGICSOL SERVICII FINANCIARE SRL Studiul
“LEGISLAȚIE

ACTUALIZATĂ

PENTRU

UN

COMERȚ

CALITATIV

CU

PRODUSE

AGROALIMENTARE“, având drept obiectiv realizarea unei imagini de ansamblu asupra deficiențelor
cadrului legislativ în vederea formulării de propuneri alternative la politicile publice pentru actualizarea
cadrului legislativ specific, în vederea îmbunătățirii activităților de comerț cu produse agroalimentare
din România.
Prin acest Studiu s-au urmărit următoarele:


Stadiul implementării legislației în vigoare;



Identificarea mecanismelor de cooperare între Autoritățile publice (AP) și partenerii sociali,

ONG-uri;


Deschiderea AP-urilor în vederea cooperării cu ONG-urile;



Identificarea mecanismelelor de întărire a dialogului social, modalități de formulare și

promovare de propuneri alternative la politicile publice.
Au fost interogați 378 de reprezentanți, (membri, angajați, voluntari) ai ONG-urilor, ai
partenerilor de dialog social, ai institutiilor publice locale si centrale, primindu-se 236 de chestionare
completate. Repondenții acoperă cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
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ANEXA 1
LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL SISTEMUL NAȚIONAL LEGISLATIV
ȘI DE ELABORARE A POLITICILOR PUBLICE

1

Constituția României

2

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu

modificările și completările ulterioare;
3

Hotărârea nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de

elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale, cu
modificările și completările ulterioare;
4

Hotărârea nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare,

monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările și completările ulterioare.
5

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și

completări ulterioare.
6

Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completări ulterioare.

7

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și

completările ulterioare;
8

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

9

Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările

ulterioare.
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ANEXA 2
LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL EGALITATE DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE


LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

A

Egalitatea de tratament între bărbați și femei

1

Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată;

2

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;
3

Legea nr. 115/2013 privind aprobarea OUG 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii

nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați;
4

Legea nr. 229/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de

şanse şi tratament între femei şi bărbaţi;
5

Hotărârea Guvernului nr. 1050/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014 - 2017 şi a Planului general de acţiuni pe
perioada 2014 - 2017 pentru implementarea Strategiei;
6

Hotărârea Guvernului nr. 933/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a Comisiei naționale in domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CONES);
7

Hotărârea Guvernului nr. 1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare al Comisiilor județene și a Municipiului București în domeniul egalității de șanse între
femei și bărbați (COJES).
8

Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal;

9

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;

10

Legea nr. 128/2013 pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din OUG 61/2008 privind

implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la
bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii;
11

Ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de

discriminare, republicată;
12

Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament

între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii,
aprobată prin Legea 62/2009;
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13

Ordonanța guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, aprobată prin Legea nr. 160/2015;
14

Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea

copiilor;
15

Hotărârea Guvernului nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru

Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, cu modificările si completările ulterioare;
16

Hotărârea Guvernului nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea si

combaterea fenomenului violentei în familie pentru perioada 2013-2017 și a Planului operațional pentru
implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie
pentru perioada 2013-2017;
17

Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea

Forţei de Muncă 2014 - 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 pentru implementarea
Strategiei naţionale;

B

Prevenirea și combaterea oricărei forme de discriminare

1

Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

discriminare
C

Accesibilitatea

1

Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

2

Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale

persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale
şi administraţiei publice nr. 189/2013

II

Documente internaționale ratificate de România

1

Convenţia (OIM) nr. 3/1919 privind protecţia maternităţii;

2

Convenţia (OIM) nr. 4/1919 privind munca de noapte a femeilor;

3

Convenţia (OIM) nr. 89/1948 privind munca de noapte a femeilor care lucrează în industrie;

4

Convenţia (OIM) nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a

mâinii de lucru feminină, pentru o muncă de valoare egală;
5

Convenția (OIM) nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul forței de muncă și exercitării

profesiei;
6

Convenția nr. (OIM) 117/1962 privind obiectivele și normele de bază ale politicii sociale;
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7

Convenția (OIM) nr. 122/1964 privind politica de ocupare a forței de muncă; Convenţia

Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei asupra
protecţiei maternităţii din 1952;
8

Convenţia Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei

(CEDAW);
9

Declarația și Platforma de Acțiune de la Beijing (ONU);

10

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

11

Carta Sociala Europeana revizuita ratificata de Romania prin Legea 74/1999.

III

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1

Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii europene și Carta

Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
2

Strategia Uniunii Europene pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2010-2015;

3

Raportul Comisiei Europene privind egalitatea între femei și bărbați 2014;

4

Carta femeii 2010 - declaraţia Comisiei Europene;

5

Directiva 2000/78/EC privind crearea unui cadru general în favoarea egalității de tratament în

ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
6

Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și

femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului;
7

Directiva 2010/18/UE privind de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind

concediul pentru creșterea copilului încheiat între BUSINESS EUROPE, UEAPM, CEEP și CES și de
abrogare a Directivei 96/34/CE;
8

Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității

de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);
9

Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați

privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
10

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității

și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care
alăptează;
11

Directiva 79/7/CEE privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați

și femei în domeniul securității sociale.
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ANEXA 3
LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL DEZVOLTARE DURABILĂ

I

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

1

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin

Legea 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
2

Legea nr. 22/2001 privind ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului

în context transfrontieră (Convenţia Espoo) , cu modificările si completările ulterioare;
3

Legea nr. 293/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo 25 februarie

1991) adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor la Sofia la 27 februarie 2001, cu
modificările si completările ulterioare;
4

Legea nr. 86/2000 privind ratificarea Convenției privind accesul la informaţie, participarea

publicului la luarea deciziei şi accesul la justiție in problem de mediu, semnata la Aarhus la 25 iulie
1998, cu modificările si completările ulterioare;
5

Legea nr. 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la

Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, cu modificările si
completările ulterioare;
6

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările si completările

ulterioare;
7

Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare;

8

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare;

9

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare;
10

Ordonanța de urgență nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu

modificările si completările ulterioare;
11

Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;
12

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările si completările ulterioare;
13

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a

deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a , cu modificările si completările ulterioare;
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14

HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze

cu efect de seră, cu modificările si completările ulterioare;
15

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de

mediu pentru planuri şi programe, cu modificările si completările ulterioare;
16

Ordinul MMGA nr.995/2006 pentru aprobarea Listei planurilor si programelor care intra sub

incidenta HG 1076/2004, cu modificările si completările ulterioare;
17

Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a

evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările si completările ulterioare;
18

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi

private asupra mediului, cu modificările si completările ulterioare;
19

Ordinul

comun

MMP/MADR/MAI/MDRT nr.135/84/76/1.284/2010

privind aprobarea

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, cu
modificările si completările ulterioare;
20

Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor

procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, cu modificările si completările ulterioare;
21

Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea proceduri de evaluare a impactului asupra

mediului in context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu
impact transfrontieră, cu modificările si completările ulterioare;
22

Ordinul MMP nr. 405/2010 privind constituirea şi funcționarea Comisiei de analiza tehnica la

nivel central, cu modificările și completările ulterioare;
23

Ordinul MMDD nr. 1798/2007 privind procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, cu

modificările și completările ulterioare;
24

Ordinul MM nr. 1026/2009 pentru aprobarea condiţiilor de elaborare a Raportului de Mediu,

Raportului privind Impactul asupra Mediului, Bilanţului de Mediu, Raportului de amplasament,
Raportului de Securitate şi a Studiului de Evaluare adecvată, cu modificările si completările ulterioare.

II

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1

Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra

mediului;
2

Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia de mediu si de abrogare a

Directivei 90/313/CEE;
3

Directiva 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal;
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4

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;

5

Directiva 2004/107/CE privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice

policiclice în aerul înconjurător;
6

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

modificată de Directivele 2008/32/CE, 2008/105/CE şi 2009/31/CE şi de Decizia 2455/2001/CE;
7

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată de Directiva

98/15/EC şi de Regulamentele (CE) nr. 1882/2003 şi 1137/2008;
8

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, modificată de

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, modificată de Regulamentul 596/2009;
9

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundaţii;

10

Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) (versiune

codificată), modificată de Directiva 2009/31/CE şi de Regulamentele nr. 1882/2003 şi 166/2006;
11

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării)

cu rectificarea din JO L 158, 19.06.2012;
12

Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi

atmosferici, modificat de Directiva 2006/105/CE şi Regulamentul (CE) nr. 219/2009;
13

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

14

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor;

15

Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, modificată de Regulamentul (CE) nr.

1882/2003;
16

Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a

Directivei 2004/35/CE, modificată de Regulamentul nr. 596/2009;
17

Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată de Directivele

2004/12/CE, 2005/20/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;
18

Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE),

modificată de Directivele 2003/108/CE, 2008/34/CE şi 2008/112/CE;
19

Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră

sălbatică, modificată de Directivele 97/62/CE, 2006/105/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;
20

Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu

efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, modificată de
Directiva 2004/101/C şi Regulamentul nr. 219/2009;
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21

Directiva 2008/101/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de

aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii;
22

Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi

extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera.
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ANEXA 4
LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR AGROALIMENTARE
LEGISLAȚIE COMERCIALĂ NAȚIONALĂ GENERALĂ

l)

Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările

și completările ulterioare;
m)

Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
n)

Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, modificată și completată

prin Legea nr. 150/2016;
o)

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările și completările ulterioare;

p)

Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare;

q)

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activităţi de producţie, comerț

sau prestări de servicii ilicite, cu modificările și completările ulterioare;
r)

Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, cu

modificările și completările ulterioare;
s)

Normele metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței

vitivinicole nr. 164/2015 din 20.07.2016, cu modificările și completările ulterioare;
t)

Normele metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără

denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi din 11.05.2017;
u)

Ordinul nr. 224/2017 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor și a condițiilor de

utilizare a acestuia în scopul comercializării producției de struguri pentru vin;
v)

Hotărârea nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională –

CAEN, cu modificările și completările ulterioare;
w)

Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională –

CAEN, cu modificările și completările ulterioare;
x)

Hotărârea nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020,

cu modificările și completările ulterioare;
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y)

Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru

modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative
conexe;
z)

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

aa)

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

bb)

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările

ulterioare;
cc)

Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

dd)

Codul comercial din 1887, cu modificările și completările ulterioare;

ee)

Codul civil din 2009, cu modificările și completările ulterioare.

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR
1.

Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

2.

Hotărârea nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările și completările

ulterioare;
3.

Norma metodologică privind etichetarea alimentelor din 07.02.2002, cu modificările și

completările ulterioare;
4.

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu

consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor,
cu modificările și completările ulterioare;
5.

Legea nr. 202/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea

înşelătoare şi publicitatea comparativă, cu modificările și completările ulterioare;
6.

Hotărârea nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite

consumatorilor spre vânzare, cu modificările și completările ulterioare;
7.

Ordinul nr. 473/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru

Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor
8.

Ordinul nr. 772/2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente

şi furaje, cu modificările și completările ulterioare;
9.

Ordin 768/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor

române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub
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incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001
privind siguranţa generală a produselor, cu modificările și completările ulterioare;
10.

Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor

de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor
şi brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;
11.

Ordinul nr. 1505/2006 privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a

regulamentelor şi deciziilor comunitare, cu modificările și completările ulterioare;
LEGISLAȚIE UNIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR
1.

Regulamentul (CE) NR. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura

verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu
normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor;
2.

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate

alimentelor
3.

Regulamentul (CE) nr.1925/2006 privind adăugarea de vitamine şi minerale şi de alte substanţe

la alimente
4.

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari

5.

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele

6.

Regulamentul (CE) nr. 2406/96 de stabilire a normelor comune de comercializare pentru

produsele din peşte;
7.

Regulamentul nr. 2136/89 al Consiliului privind stabilirea normelor comune de comercializare

pentru conservele de sardine
8.

Regulamentul (CE) nr.589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)

nr.1234/2007 privind standardele de comercializare aplicabile ouălor
9.

Regulamentul (CE) nr.543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)

nr.1234/2007 în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre
10.

Regulamentul (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi

privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”);
11.

Regulamentul (CE) nr. 1153/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2597/97 de stabilire

a unor norme suplimentare privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor
lactate în ceea ce privește laptele de consum
51

12.

Regulamentul (CE) nr.491/2009 de modificare a Regulamentului nr.1234/2007 (capitolele

referitoare la sectorul vitivinicol);
13.

Regulamentul (CE) NR. 382/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de

stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce
privește descrierea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole
14.

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi

protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
1576/89;
15.

Regulamentul (CEE) NR. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor

din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora cu modificarile si completarile
ulterioare;
16.

Regulamentul (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi

privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)
17.

Regulamentul nr. 1830/2003/CE privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate

genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic
şi de modificare a Directivei 2001/18/CE;
18.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic;

19.

Regulamentul (CE) nr. 641/2004 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr.

1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cererea de autorizare a
alimentelor şi hranei pentru animale, provenite din organisme modificate genetic, notificarea produselor
existente şi prezenţa întâmplătoare sau inevitabilă din punct de vedere tehnic a materialelor modificate
genetic, care au beneficiat de o evaluare de risc favorabilă;
20.

Regulamentul (CE) nr.834/2007 privind producția ecologică si etichetarea produselor ecologice,

precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.2092/91;
21.

Regulamentul ( CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)

nr.834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce
priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;
22.

Regulamentul (UE) nr.271/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.889/2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte
sigla Uniunii Europene pentru producţia ecologică;
23.

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind drepturile

si obligatiile călătorilor din transportul feroviar;
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24.

Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de

stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele
comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE;
25.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de

stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieței în ceea ce priveşte comercializarea
produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
26.

Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 25

octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European si ale
Consiliului si de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului,
a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European si a
Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei si a Regulamentului (CE) nr.
608/2004 al Comisie;
27.

Regulamentului Delegat (UE) nr. 1155/2013 al Comisiei din 21 august 2013 de modificare a

Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea
consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește informațiile referitoare la absența
sau prezența redusă a glutenului în produsele alimentare;
28.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește indicarea țării de origine sau a locului de proveniență pentru carnea
proaspătă, refrigerată sau congelată de animale din specia porcină, ovină, caprină și de păsări de curte;
29.

Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013

privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTARE
1.

Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, cu modificările și

completările ulterioare;
2.

Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările

ulterioare;
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3.

Ordin ANSVSA nr 10/2008 – marcare si certificare carne proaspata, cu modificările și

completările ulterioare;
4.

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează,
transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;
5.

Ordin 61/2006 – probleme de sanatate a animalelor – comert intracomunitar, cu modificările şi

completările ulterioare;
6.

Ordin 63/2007 -productia, prelucrarea, distributia si introducerea produselor de origine animala-

consum uman, cu modificările şi completările ulterioare;
7.

Ordin 64/2007 – control sanitar veterinar unitati prod de alimente de origine animala, cu

modificările şi completările ulterioare;
8.

Ordin 82/2008 de modificare a Ordin 206/2006 – controale produse din tari terte, cu

modificările şi completările ulterioare;
9.

Ordin 95/2007 – masuri de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora

la animalele vii si la produsele de origine animala, cu modificările şi completările ulterioare;
10.

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul

sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
11.

Ordin 112/2008 – modificarea Ordin 64_2007- controlul oficial sanitar-veterinar in unitatile

care produc alimente de origine animala, cu modificările şi completările ulterioare;
12.

Ordin 125/2006 – certificarea animalelor si a produselor de origine animala, cu modificările şi

completările ulterioare;
13.

Ordin 199/2006 – interzicere substante cu actiune hormonala sau tireostatica si a celor

betaagoniste, cu modificările şi completările ulterioare;
14.

Ordin 204/2007 – control oficial in unitatile care produc alimente de origine animala, cu

modificările şi completările ulterioare;
15.

Ordin 206/2006 – controale produse ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte, cu

modificările şi completările ulterioare;
16.

Ordin 252/2006 – tranzit pe cale rutiera dintr-o tara terta intr-o alta tara terta a produselor de

origine animala, cu modificările şi completările ulterioare;
17.

Ordin comun 210/2006 – comercializarea produselor din carne, cu modificările şi completările

ulterioare;
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18.

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către
personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, cu modificările şi
completările ulterioare;
19.

ORDINUL Nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor
metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

LEGISLAȚIE UNIONALĂ ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTARE
1

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie

2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a
Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței
produselor alimentare;
2

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile

microbiologice pentru produsele alimentare;
3

Regulamentul (CE) Nr. 1332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie

2008 privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a
Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE
a Consiliului s,i a Regulamentului (CE) nr. 258/97;
4

Regulamentul (CE) Nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie

2008 privind aditivii alimentar;
5

Regulament 853/2004 – stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de

origine animala;
6

Regulament 854/2004 – norme organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine

animala destinate consumului uman;
7

Regulament 1069/2009 – stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine

animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);
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Regulament 1308/2013 – instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr.
1234/2007 ale Consiliului;
8

Regulament 1760/2000 – sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea

carnii de vita si manzat;
9

Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire e a măsurilor

de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului ș i organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr.
854/2004 al Parlamentului European ș i al Consiliului ș i (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European
ș i al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European ș i al
Consiliului ș i de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 ș i (CE) nr. 854/2004;
10

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 al Comisiei din 10 august 2015 de stabilire

a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne;
11

Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 1999 de

apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații
ionizante;
12

Directiva 1999/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 1999 de

stabilire a unei liste comunitare cu produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante;
13

Directiva CEE 92/118 – conditii de sanatate publica si animala – schimburile si importurile in

UE;
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ANEXA 5
Date statistice și concluzii rezultate în urma efectuării Studiului “Legislație actualizată pentru un
comerț calitativ cu produse agroalimentare”
1

Structura repondenților

Tipul organizației de proveniență: Domeniul de activitate
al repondenților:

Proveniența pe regiuni:

Organizație patronală – 53,88%

Productie – 24.04%

La nivel national - 63.56%

Organizație sindicală – 10,78%

Comeț – 18,27%

București – Ilfov – 4.66%

Asociație
profesională/interprofesională –
3,02

Servicii – 21,15%

Regiunea Centru – 8.05%

Administrație – 16,35%

Alt tip de ONG – 1,72

Toate – 20,19%

Regiunea Sud-Muntenia –
4.66%

Instituție publică centrală – 23,71%

Fără răspuns – 11,86%

Instituție publică locală – 2,59%

Regiunea Nord-Vest – 1.27%
Regiunea Sud-Est – 0.85%

Alții – 4,31

Regiunea Sud-Vest-Oltenia –
2.54%

Fară răspuns – 1,69%

Regiunea Nord-Est – 3.81%
Regiunea Vest – 10,59%

ÎNTREBARE: Cum apreciați interacțiunea între sectorul public și cel guvernamental în cadrul
procesului de transparență decizională?
Din structura realizată se observă nivelul ridicat de interes al repondenților la problemetica relației
dintre sectorul public și cel guvernamental. În același timp se poate aprecia că există un nivel de
așteptare în ceea ce privește îmbunătățirea acestei relații chiar dacă per ansambu se consideră că această
relație este bună.
a)
60,87% au răspuns cu BUNĂ
b)
9,57 au răspuns cu TOTAL DEFICITARĂ
ÎNTREBARE: Vă rugăm precizați care sunt factorii care ar putea facilita procesul transparenței
decizionale?
Enumerăm câteva dintre răspunsurile primate:
a)
întâlniri, mese rotunde, dezbateri
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b)
platformă electronică de dezbatere
c)
o fundamentare serioasă a proiectelor de acte normative
d)
disponibilitatea autorităților de a înțelege modul de funcționare al activității din domeniile pe
care le reglementează, respectiv al impactului pe care noile reglementări îl pot avea asupra acestora
e)
Transparenșă decizională crescută
f)
Elaborarea și includerea testului IMM în cuprinsul notei de fundamentare a proiectelor de acte
normative
g)
debirocratizare, eliminarea diverselor documente irelevante și inutile
h)
comisiile de dialog social să fie un element autentic de informare pentru decidenți, nu doar
pierdere de vreme…
ÎNTREBARE: În urma analizei pachetului legislativ care reglementează activitatățile de producție,
comerț cu amănuntul, comerț cu ridicata și servicii din sfera produselor agro-alimentare, au fost
identificate următoarele acte normative care ar necesita modificări pentru a asigura o mai bună
funcționare a acestor domenii. Vă rugăm precizați opinia dumneavoastră referitoare la acest aspect.
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Act normativ, cu completările și modificările ulterioare

Din total răspunsuri primiteaspunsuri
primite
DA

OG 99/2000 - privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață
Ordinul INS 337/2007 - privind actualizarea Clasificarii
activitatilor din economia nationala CAEN
HG 775/2015 - Privind Aprobarea Strategiei Naţionale
Pentru Competitivitate 2015-2020
Legea 296/2004 - Legea privind codul consumului
Legea 321/2009 - privind comercializarea produselor
alimentare
Legea 164/2015 - a viei şi vinului în sistemul organizării
comune a pieţei vitivinicole
Cod Fiscal și Cod de Procedură Fiscală
Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a
unor acte normative conexe

92.42%
83.03%
94.12%
93.40%
92.35%
69.81%
93.75%
82.46%

ÎNTREBARE: Alte acte normative ar trebui să fie modificate?
Număr act normativ propus pentru modificare
1

Ordonanta de urgenta 97 / 2001 republicata

PROPUNERE
De revizuit prevederile referitoare la calitate si autenticitate,
inclusiv la controlul compozitiei alimentelor comercializate
pe piata din Romania
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2

Lege 61 / 1991

3

HG 296/2007

4

Ordinul MADR 560/2006

5

Legea Dialogului social

6

7

8

Ordinul 225 / 2006 - privind aprobarea zonarii
soiurilor nobile de vita de vie roditoare (...) din
Romania
Legea 363 / 2007 privind combaterea
practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia
cu consumatorii si armonizarea reglementarilor
cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor
Legea 248 / 2015 privind modalitatile de
gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje

Introducerea in lege a interdictiei de comercializare sau
oferire cu titlu gratuit a bauturilor alcoolice catre minori de
care unitatile autorizate sa comercializeze bauturile alcolice.
Totodata, pentru incalcarea acestei interdictii, se propune
cresterea nivelului amenzii de la 500 lei la 1000 - 2000 lei,
impreuna cu posibilitatea suspendarii activitatii si mergand
pana la retragerea autorizatiei de functionare ale unitatilor
autorizate sa comercializeze bauturi alcoolice.
Adaptarea la sistemele de promovare practicate in cadrul
UE si Mondial
Abrogare
Sa se pună accent pe soiurile romanesti, sa nu se mai
fragmenteze pe areale, sa poata fi cultivat orice soi
romanesc in orice areal romanesc
De revizuit prevederile referitoare la aspectele privind
combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia
cu consumatorii
De revizuit prevederile referitoare la gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

ÎNTREBARE: Considerați că o redefinire a comerțului cu ridicata/de gros ar fi necesară bunei
desfășurări a activității dvs?
Din analiza răspunsurilor se poate concluziona necesitatea redefinirii noțiunii comerțului cu ridicata,
58% fiind ferm convinși de necesitatea acestei modificări iar 35% fiind indeciși.
ÎNTREBARE: Având în vedere că în acest moment în legislația din România nu există definiție
atribuită activității de distribuției de bunuri considerați ca introducerea acesteia în Legea 296/2004 și în
OG 99/2000 ar fi necesară?
Din analiza răspunsurilor se poate concluziona necesitatea introducerii noțiunii de distribuție de bunuri
în Legea 296/2004. În acest sens 65% dintre repondenți au fost ferm convinși de necesitatea acestei
modificări iar 33% au fost indeciși indeciși.
ÎNTREBARE: Considerați ca fiind necesară eliminarea dreptului comercianților de tip cash&carry de
a vinde produse către persoane fizice apreciind că ar fi benefică dezvoltării armonioase a rețelei și
tipurilor de distribuție, precum și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate comercială?
1
Din analiza răspunsurilor se poate constata ponderea de 43% dintre repondenti ferm convinși că
nu trebuie realizată o astfel de modificare, în condițiile unei opinii pozitive de doar 28% dintre
repondenți, restul repondenților, reprezentând 29%, fiind indeciși. Acest procent de incertitudine
conduce către ideea de analiză mai aprofundată a problematicii și analiza motivului pentru care
repondenții au o astfel de opinie.
2
În momentul parcurgerii și înțelegerii textului de propunere de modificare a OG 99, dintre
repondenții care au răspuns anterior cu DA (28%) și POATE (29%), în favoarea textului propus s-au
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pronunțat 48,21%, indeciși fiind 28,57%, ceea ce conduce la concluzia necesității continuării dezbaterii
pe acest subiect.
Text existent OG 99/2000 Art. 4, lit. e)
comerțul de tip cash&carry - forma de comerț cu
autoservire pe bază de legițimație de acces - activitatea
desfășurată de comercianții care vând mărfuri prin
sistemul de autoservire către persoane juridice,
persoane fizice autorizate, asociații familiale autorizate
conform legii și persoane fizice înregistrate în baza de
date a vânzatorului, în scopul revânzării și/sau
prelucrării, precum și al utilizării acestora ca produse
consumabile, păstrând regimul diferențiat de preț tip
engros/en detail

Text propus OG 99/2000 Art. 4, lit. e)
comerțul de tip cash&carry - formă de comerţ cu
autoservire, pe bază de legitimaţie de acces activitatea desfăşurată de operatorii economici care
vând mărfuri prin sistemul de autoservire către
persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi
asociaţii familiale autorizate conform legii,
înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul
revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării
acestora ca produse consumabile.

ÎNTREBARE: Considerați ca fiind necesară eliminarea dreptului comercianților ce își desfășoară
activitatea în structuri de vânzare cu suprafețe medii și mari (ex. super/hiper magazine, cu excepția
structurilor de vânzare tip cash&carry) de a vinde produse către persoane juridice, PFA, asociații
familiale autorizate?
Din analiza răspunsurilor se constata că repondenții sunt împotriva unei astfel de modificări, 58%
dintre aceștia fiind ferm convinși că o astfel de modificare nu trebuie făcută. Mai mult decăt atât 22%
sunt indeciși.
ÎNTREBARE:
Considerați că o limitare a autorizării structurilor de vânzare situate în spațiul urban ar fi benefică
dezvoltării armonioase a rețelei și tipurilor de distribuție, precum și dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii cu activitate comercială?
1
Din analiza răspunsurilor se poate constata gradul ridicat de incertitudine a repondenților, chiar
daca un numar mare dintre repondenți (41%) s-au poziționat în respingerea acestei propuneri dând un
raspuns negativ.
2
Cu toate acestea, având în vedere că 27.75% dintre repondenți au fost convinși ca o astfel de
propunere trebuie facuta și că procentul indecișilor este ridicat (31.72%), în cazul balansării către o
opțiune pozitivă ar schimba rezultatul studiului (prin cumulare s-ar ajunge la un procent 59.47%), se
consideră ca necesar continuarea studierii acestei problematici, dezbaterea și analiza în etapele
ulterioare putând contura o poziție mai evidentă a repondenților vizavi de această problemă.
3
În momentul parcurgerii și înțelegerii textului de propunere de modificare a OG 99, dintre
repondenții care au răspuns anterior cu DA (27.75%) și POATE (31,72%), în favoarea textului propus
s-au pronunțat 71,43%, indeciși fiind 21,01%, ceea ce conduce la concluzia necesității continuării
dezbaterii pe acest subiect.
În ceea ce privește formularea propusă pentru completarea art. 12 din OG99/2000, se poate
aprecia că formularea propusă este corectă, 71% dintre repondenți fiind de acord cu aceasta. Nivelul
redus al incerților și al celor care au răspuns negativ, conduc la concluzia că formularea este corectă.
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Text existent OG 99/2000

-

Text propus OUG 99 / 2000 Capitolul IV, art.12 se introduce pct. 8:
Amplasarea structurilor de vânzare cu suprafață mai mare de 400 m.p. se va face
exclusiv în teritoriu periurban, așa cum este definit de Legea nr 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismului, conform art. 6, alin 2 din prezenta Lege.

4
În ceea ce privește formularea propusă pentru completarea art. 12 din OG99/2000, se poate
aprecia că formularea propusă este corectă, 78% dintre repondenți fiind de acord cu aceasta. Nivelul
redus al incerților și al celor care au răspuns negativ, conduc la concluzia că formularea este corectă.
Text existent OG 99/2000

-

Text propus OUG 99 / 2000 Capitolul IV art.12 se introduce pct. 9:
Fără a aduce atingere principiului autonomiei locale, Guvernul va elabora
Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor meodologice privind
armonizarea unitară la nivel national a strategiilor de dezvoltare ale rețelelor de
distribuție locale, care reglementează:
a) Accesul vehiculelor de transport marfă în unitățile administrativ teritoriale în
fucție de tonaj și dimensiuni maxim admise;
b) Regimul parcării vehiculelor de transport marfă regimul orar al aprovizionării
comercianților.

Alte propuneri de modificare și completare a OG nr. 99/2000 rezultate de la repondenți:

5

Text existent
Art. 33 alin. (1) litera (b)
b) Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent
de forma, modul de publicitate şi motivaţia
reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului
consumatorilor şi să indice în cifre o reducere
în raport cu preţurile de referinţă, excepţie
făcând:
- publicităţile comparative de preţ;
1
- anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu
conţin cifre;
- anunţurile de preţ de lansare a unui nou
produs pe piaţă;
- anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv
în interiorul magazinului pentru reduceri de
preţuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă

Text Propus
Modificare Art. 33 alin. (1) litera (b)
b) Orice anunţ de reducere de preţuri,
indiferent de forma, modul de publicitate
şi motivaţia reducerii, trebuie să se
adreseze ansamblului consumatorilor şi
să indice în cifre o reducere în raport cu
preţurile de referinţă, excepţie făcând:
- publicităţile comparative de preţ;
- anunţurile publicitare exclusiv literare,
care nu conţin cifre, dacă acestea sunt
completate de către comerciant prin
eticheta de raft, folosind mențiunile „preț
nou” și „preț vechi” sau prin înscrierea
prețului nou lângă prețul anterior barat;
- anunţurile de preţ de lansare a unui nou
produs pe piaţă;
- anunţurile publicitare orale efectuate
exclusiv în interiorul magazinului pentru
reduceri de preţuri la un anumit raion,
61

2

perioadă a unei zile de vânzare.

pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile
de vânzare

Art. 42 alin. (2)
(2) În regulament se va preciza obligația
organizatorului loteriei publicitare de a face
publice numele câștigătorilor și câștigurile
acordate.

Art. 42 alin. (2)
(2) În regulament se va preciza obligația
organizatorului loteriei publicitare de a
face publice numele câștigătorilor și
câștigurile acordate.
Art. 45 se completează cu lit. c) la alin.
(1) și se adaugă un alin. nou, alin. (2), ce
vor avea următorul conținut:
(1) Se consideră publicitate înşelătoare
acele fapte prin care organizatorul unei
loterii
publicitare
sugerează
destinatarului, prin anunţul publicitar
efectuat, că:
a) a intrat în posesia marelui premiu, deşi
tragerea la sorţi pentru atribuirea
câştigurilor se va desfăşura ulterior;
b) a intrat în posesia unui câştig
important, în realitate fiind însă vorba de
un premiu de o valoare minimă sau de un
premiu de consolare.
c) loteria este încă valabilă, prin prezența
la raft a produselor purtând mesajul
promoțional după încheierea perioadei
promoției, fără a fi semnalat la raft faptul
că promoția s-a încheiat.
(2) Pentru prevenirea inducerii în eroare
a consumatorului prin prezența la raft a
produselor purtând mesajul promoțional
după încheierea perioadei promoției, în
plus față de menționarea expresă a
perioadei
campaniei
pe
ambalaj,
consumatorii vor fi informați că perioada
promoțională s-a încheiat, printr-o
comunicare clară și vizibilă, aplicată la
raft de către comercianți la finalizarea
campaniei. Producătorii/distribuitorii vor
solicita comercianților semnalizarea la
raft a încheierii campaniei promoționale
și vor trimite o informare cu privire la
aceasta către ANPC. Produsele vor putea
fi comercializate si dupa expirarea
promotiei in situatia in care se afla in
termenul de valabilitate.

Art. 45:
Se consideră publicitate înşelătoare acele fapte
prin care organizatorul unei loterii publicitare
sugerează destinatarului, prin anunţul publicitar
efectuat, că:
a) a intrat în posesia marelui premiu, deşi
tragerea la sorţi pentru atribuirea câştigurilor se
va desfăşura ulterior;
b) a intrat în posesia unui câştig important, în
realitate fiind însă vorba de un premiu de o
valoare minimă sau de un premiu de consolare.

3
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Art. 46:

4

Nu sunt asimilate loteriei publicitare
concursurile în cadrul cărora premiile sunt
câştigate
exclusiv
datorită
abilităţii,
cunoştinţelor şi perspicacităţii participanţilor,
câştigătorul fiind desemnat în funcţie de
valoarea prestaţiei sale.

Art. 49:

5

(1) Este interzisă orice vânzare ori ofertă de
vânzare de produse sau orice prestare ori ofertă
de prestare de servicii făcută către consumator,
care dă dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat
sau la un anumit termen, la o primă sub forma
unor produse/servicii, în afara cazurilor în care
acestea
sunt
identice
sortimental
cu
produsele/serviciile cumpărate.

După Art. 46 se adaugă un nou Art. 46¹
care va avea următorul conținut:
(1) Utilizarea expresiilor de tipul „cel
mai bun”, „numărul 1” sau sinonime ale
acestora
pentru
caracterizarea
produselor/serviciilor
oferite
este
permisă, cu condiția ca aceste
caracterizări să fie susținute de date
statistice
și/sau
studii
calitative/cantitative și relevante, utilizate
fără a exagera
corectitudinea
afirmațiilor privind produsul.
(2) Datele statistice și/sau studiile
calitative/cantitative trebuie să utilizeze
date de piață, pentru o perioadă de
referință cu o vechime de cel puțin 12
luni anterioare datei anunțului publicitar.
La Art. 49, după alin. (1), se adaugă 2
alineate noi, (2) și (3), ce vor avea
următorul conținut:
(2) În cazul ofertelor de vânzare de
produse /servicii, sub formă de pachete
de produse ambalate / prezentate colectiv
sau individual, ce promovează pentru
consumatori obținerea unui produs /
serviciu fără nicio contraprestație, ori una
redusă față de prețul de vânzare standard
pentru produsul unitar aflat la vânzare,
din aceeași marcă de produs, aflat în
aceeași
structură
de
vânzare,
comerciantul
trebuie
să
asigure
consumatorului disponibilitatea achiziției
produsului / serviciului standard. Prețul
de vânzare în cazul acestor oferte trebuie
să reflecte reducerea comercială oferită
consumatorului în cazul achiziției, prin
comparație cu prețul de vânzare al
produsului unitar neinclus în oferta
comercială.
(3) Sunt exceptate de la dispozițiile alin.
(2) următoarele cazuri:
a) produsele vizate au un termen de
valabilitate mai mic de trei luni;
b) structura de vânzare are o suprafață
mai mică de 400 mp și spațiul de
expunere al produselor este limitat;
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Art. 50:
Nu sunt considerate prime:

6

a) ambalajele produselor;
b) produsele sau serviciile indispensabile
utilizării normale a produsului sau serviciului
cumpărat;
c) produsele sau serviciile a căror valoare este
de până la 10% din preţurile de vânzare/tarifele
produselor/serviciilor achiziţionate de către
consumatori;
d) articolele personalizate, respectiv obiectele
purtând mesaje publicitare, inscripţionate în
mod vizibil şi care nu se regăsesc ca atare în
comerţ;
e) serviciile postvânzare;
f) facilităţile de staţionare oferite de către
comercianţi consumatorilor.

c) la raft este afișat, simultan cu prețul
pachetului promoțional, prețul produsului
standard.
Art. 50:
(1) Nu sunt considerate prime și pot fi
oferite cu titlu gratuit consumatorilor:
a) ambalajele produselor;
b) produsele sau serviciile indispensabile
utilizării normale a produsului sau
serviciului cumpărat;
c) produsele sau serviciile a căror valoare
este de până la 10% din preţurile de
vânzare/tarifele
produselor/serviciilor
achiziţionate de către consumatori;
d) articolele personalizate, respectiv
obiectele purtând mesaje publicitare,
inscripţionate în mod vizibil şi care nu se
regăsesc ca atare în comerţ;
e) serviciile postvânzare;
f) facilităţile de staţionare oferite de către
comercianţi consumatorilor.
După alin. (1) se introduc 2 noi alineate,
(2) și (3), ce vor avea următorul conținut:
(2) Confirmarea/verificarea gratuității
trebuie să poată fi făcută de consumatori
în vederea luării deciziei de achiziție,
sens
în
care,
în
paralel
produsului/serviciului promoțional, în
spațiul de vânzare trebuie să fie prezent
și produsul/serviciul standard, iar prețul
produsului/serviciului
promoțional
trebuie să fie identic cu cel al
produsului/serviciului standard sau să
reflecte, prin comparație cu prețul
produsului/serviciului
standard,
gratuitatea.
(3) Confirmarea/verificarea gratuității
prin prezența produsului/serviciului
standard la raft este necesară doar în
situația în care, pe ambalajul promoțional
sau pe alte materiale promoționale, se
transmite consumatorului gratuitatea prin
formulări precum: „gratis”, „cadou”,
„bonus” etc. Articolele personalizate,
respectiv obiectele purtând mesaje
publicitare, inscripţionate în mod vizibil
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şi care nu se găsesc ca atare în comerţ
trebuie sa fie etichetate în mod
corespunzător,
conform
legislației
aplicabile
acelei
categorii
de
produs/serviciu.
Definitii mai clare ale actiunilor
promotionale
Reglementare specifica Out-let - uri
Forma republicata este buna
Armonizarea unitara la nivel national a
strategiilor de dezvoltare ale retelelor de
distributie locale pe lantul scurt de
aprovizionare, care reglementeaza
facilitarea comercializarii sustenabile cu
produse din productia nationala
(respectarea principiilor economiei
circulare precum amprenta de carbon)

ÎNTREBARE: Considerați că introducerea în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020,
în alte strategii naționale precum și în propunerile Guvernului României pentru stabilirea bugetului
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 – 2024 a unor trimiteri clare, precise către activitatea
de distribuție de bunuri ar conduce la o evoluție pozitivă a acestei activități?
1
Din analiza răspunsurilor se poate constata că repondenții și-au manifestat opțiunea de
introducere a activității de distribuție în strategia Națională pentru Competivitate, 61% fiind în favoarea
unei astfel de opțiuni. Mai mult decât atât, procentul de 25% dintre repondenți care sunt indeciși nu pot
contrabalansa optinile pozitive nici prin cumulare cu optinile negative care sunt in proportie de 14%
intre repondenti.
2
În ceea ce privește formularea propusă pentru redefinirea articolului corespunzător din
OG99/2000, se poate aprecia că formularea propusă este corectă, 80% dintre repondenți fiind de acord
cu aceasta.
TEXTUL PROPUS pentru modificarea și completarea Strategiei Naţionale pentru Competitivitate
2014-2020: ”Se completează la capitolul 2 Informații generale relevante privind contextul competitiv al
României, subcapitolul 2.3 Sectoare economice cu potețial competitiv, tabelul 2 Sectoare economice cu
potețial competitiv cu SECTORUL DE DISTRIBUȚIE DE BUNURI”.
ÎNTREBARE: Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare are implicații asupra
activității membrilor / reprezentanților organizaței dumneavoastră sau asupra sferei de acțiune a
organizației în care activați?
În ceea ce privește aplicabilitatea legii 321/2009, din analiza răspunsurilor în rândul repondenților care
au răspuns pozitiv la întrebarea precedentă, reiese convingerea repondentilor ca aceasta lege trebuie
modificata, 75% considerand ca forma actuala nu este aplicabila si doar 25% dintre aceștia convinsi ca
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forma actuala este aplicabila. Procentul de indecisi nu influenteaza concluzia chiar daca si-ar schimba
opinia catre raspunsul afirmativ, ponderea acestora fiind de 12% dintre repondenti.
ÎNTREBARE: Menționați aspecte/prevederi ale Legii 164/2015 care în opinia dumneavoastă ar trebui
modificate/îmbunătățite:
PROPUNERI DE COMPLETARE A LEGII VIEI ȘI VINULUI NR. 164/2015
- de completat legea prin crearea unui institut de promovare a vinului romanesc si crearea unei identitati vizuale /
brand pentru exportul de vin romanesc
- sa se faca jonctiunea intre legile privind consumul si Legea viei si vinului deoarece acum ele functioneaza
separat

ÎNTREBARE: Pe parcursul desfășurării activității dumneavoastră v-ați confruntat cu situații care v-au
determinat să considerați că este necesar a se modifica Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală?
Dintre repondenții acestei anchete, 73% s-au confruntat cu situația în care au considerat că sunt
necesare modificari ale Codului fiscal. Această pondere, ridicată, trebuie să constituie o bază solidă în
abordarea acestei problematici pe scara largă.
ÎNTREBARE:Considerați că modificări în sensul celor propuse mai jos ar veni în sprijinul
activității operatorilor economici?
Text existent Codul de Procedură Fiscală Art. 460

Text propus Codul de Procedură Fiscală Art. 460

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3
ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării,
depus la organul fiscal local până la primul termen de plată
din anul de referință.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată
la 6 ani, sau ori de cate ori proprietarul cladirii considera
necesar, pe baza unui raport de evaluare a clădirii
întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la
data evaluării, depus la organul fiscal local până la
primul termen de plată din anul de referință.

Nivelul de interes al problemei ridicate este de 96% ceea ce demonstrează preocuparea repondenților
pentru acest aspect. Dintre aceștia 64% au considerat că articolul din CPF propus trebuie modificat,
avand impact asupra activității agenților economici. De asemenea se remarcă și nivelul ridicat al
indecișilor (31%) dar și faptul că doar 5% dintre repondenți au considerat că acest articol nu trebuie
modificat.
ÎNTREBARE Considerați că modificări în sensul celor propuse mai jos ar veni în sprijinul
activității operatorilor economici?
Text existent Codul de Procedură Fiscală ART 298

Text propus Codul de Procedură Fiscală Art. 298 se
completează alin 3) cu lit. g)
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(1) Prin excepție de la prevederile art. 297 se limitează la
50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării,
achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau
leasingului de vehicule rutiere motorizate și a taxei aferente
cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în
folosința persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele
nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică următoarelor categorii
de vehicule rutiere motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență,
servicii de pază și protecție și servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată,
inclusiv pentru instruire de către școlile de șoferi;
e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosință
este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar
ori operațional;
f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

(1) Prin excepție de la prevederile art. 297 se limitează
la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării,
achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau
leasingului de vehicule rutiere motorizate și a taxei
aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în
proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, în
cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în
scopul activității economice.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică următoarelor
categorii de vehicule rutiere motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de
urgență, servicii de pază și protecție și servicii de
curierat;
b) vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de
achiziții;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu
plată, inclusiv pentru instruire de către școlile de șoferi;
e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror
folosință este transmisă în cadrul unui contract de
leasing financiar ori operațional;
f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
g) vehiculele utilizate de personalul tehnic, economic,
administrativ și de către persoanele cu funcții de
conducere și de administrare a persoanelor juridice.

Nivelul de interes al problemei ridicate este de 92% ceea ce demonstrează preocuparea repondenților
pentru acest aspect. Dintre aceștia 73% au considerat că articolul din CPF propus trebuie modificat
avand impact asupra activității agenților economici. De asemenea se remarcă și nivelul ridicat al
indecișilor (22%) dar și faptul că doar 5% dintre repondenți au considerat că acest articol nu trebuie
modificat.
ÎNTREBARE: Considerați că o modificare a Codului de procedură civilă, în sensul menționat mai
jos, ar fi necesară?
Text existent Legea 134/2010 Art. 641
Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii,
numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile
și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau
convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă.
Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile.

Text propus Legea 134/2010 Art. 641
Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii,
în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice
clauză sau convenție contrară este nulă și considerată
astfel nescrisă. Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt
aplicabile.

Nivelul de interes al problemei ridicate este de 93% ceea ce demonstrează preocuparea repondenților
pentru acest aspect însă se remarcă nivelul foarte ridicat de incertitudine, 35% dintre repondenți fiind
indeciși. Acest rezultat se poate datora lipsei de cunoaștere a prevederilor articolului propus spre
modificare. Cu toate acestea procentul de 59% al repondenților care au apreciat ca fiind necesară
modificarea conduce la ideea de susținere a propunerii făcute.
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