
TOTAL
Nivelul de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11 = 10 / 2 12 13 = 12 /  2 14 15 = 14 / 2 16 17 = 16 / 2 18 19

236 232 98.31% 125 53.88% 25 10.78% 7 3.02% 4 1.72% 55 23.71% 6 2.59% 10 4.31% 4 1.69%

CONCLUZII Prin structura realizată s-a asigurat gradul de reprezentativitate, fiind acoperite toate unitățile avute în vedere la elaborarea metodologiei. 

Instituție publică locală
Organizație 

patronală

1. Precizați tipul organizației dvs

Nr 

chestionare 

primite Organizație sindicală
Asociație 

profesională/interprofes
Alt tip de ONG Instituție publică centrală Alta

Raspunsuri primite

Fără răspuns

Organizație patronală 
53.88% 

Organizație sindicală 
10.78% 

Asociație 
profesională/interprofesională 

3.02% 

Alt tip de ONG 
1.72% 

Instituție publică centrală 
23.71% 

Instituție publică locală 
2.59% 

Alta 
4.31% 

TIPUL ORGANIZAȚIEI CĂREIA ÎI APARȚINE REPONDENTUL 

Organizație patronală 

Organizație sindicală 

Asociație profesională/interprofesională 

Alt tip de ONG

Instituție publică centrală 

Instituție publică locală 

Alta



TOTAL
Nivelul de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11 12 13 14 15

236 208 88.14% 50 24.04% 38 18.27% 44 21.15% 34 16.35% 42 20.19% 28 11.86%

CONCLUZII

Fara Raspuns

Prin structura realizată s-a asigurat gradul de reprezentativitate raportat la sfera de activitate a repondenților. Au fost acoperite toate unitățile avute în 

vedere la elaborarea metodologiei. Deoarece sectorul administratiei a fost adaugat de repondenti, ulterior elaborarii chestionarelor, acesta nu a fost 

mentionat unitar , parte din repondentii Institutiilor publice considerand la domeniu activitatea specifica organizatiei (de ex: productie sau servicii). De 

asemenea, 20% dintre repondenți au considerat ca activeaza in toate domeniile ceea ce a condus la reflectarea separata a acestora.

Administratie P+C+S

2. Precizați domeniul în care activați

Nr chestionare 

primite Productie Comert Servicii

Raspunsuri primite

Productie 
24.04% 

Comert 
18.27% 

Servicii 
21.15% 

Administratie 
16.35% 

Productie+Comert+Servici
i 

20.19% 

DOMENIUL DE ACTIVITATE AL REPONDENTULUI 

Productie

Comert

Servicii

Administratie

Productie+Comert+Servicii



Total

Nivelul de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11 = 10 / 2 12 13

236 236 100.00% 44 18.64% 94 39.83% 2 0.85% 96 40.68% 0 0

CONCLUZII

Prin structura realizată s-a asigurat gradul de reprezentativitate la nivelul rolului ocupat de repondenți în cadrul unității statistice. Au fost 

acoperite toate unitățile avute în vedere la elaborarea metodologiei. 

3. Precizați calitatea pe care o aveți în cadrul organizației

Nr 

chestionare 

primite Rerezentant Membru Voluntar

Raspunsuri primite

Angajat

Fara Raspuns

Rerezentant 
18.64% 

Membru 
39.83% Voluntar 

0.85% 

Angajat 
40.68% 

ROLUL REPONDENTULUI IN CADRUL ORGANIZATIEI 

Rerezentant

Membru

Voluntar

Angajat



TOTAL

Nivelul 

de 

interes

1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11 = 10 / 2 12 13 = 12 /  2 14 15 = 14 / 2 16 17 = 16 / 2 18 19 = 18 / 3 20 21 = 20 / 3

236 236 100% 150 63.56% 11 4.66% 19 8.05% 11 4.66% 3 1.27% 2 0.85% 6 2.54% 9 3.81% 25 10.59%

CONCLUZII

Prin structura realizată s-a asigurat gradul de reprezentativitate la nivel național. De asemenea se remarca procentul ridicat, de apx.64% dintre repondenti, a caror activitate acopera teritoriul 

national.

4. Precizați regiunea unde organizația dvs activează?

Regiunea Nord-

Vest

Regiunea Sud-

Est
Regiunea Vest

Regiunea Sud-

Vest-Oltenia 

Regiunea Nord-

Est

N
r 

ch
es

tio
na

re
 

pr
im

ite

Raspunsuri primite

La nivel national București - Ilfov Regiunea Centru
Regiunea Sud-

Muntenia

63.56% 

4.66% 

8.05% 

4.66% 

1.27% 

0.85% 
2.54% 

3.81% 10.59% 

regiunea unde actioneaza organizatia repondenta 

La nivel national

București - Ilfov  

Regiunea Centru

Regiunea Sud-Muntenia

Regiunea Nord-Vest

Regiunea Sud-Est

Regiunea Sud-Vest-Oltenia

Regiunea Nord-Est

Regiunea Vest



Total

Nivelul de 

interes

1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11 = 10 / 2 12 13

236 230 97.46% 21 9.13% 140 60.87% 47 20.43% 22 9.57% 6 2.54%

CONCLUZII

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.  

5. Cum apreciați interacțiunea între sectorul public și cel guvernamental în cadrul procesului de transparență decizională?

TOTAL DEFICITARA

Nr chestionare 

primite FOARTE BUNA BUNA MAI PUTIN BUNA

Raspunsuri primite

Fara Raspuns

FOARTE BUNA 
9.13% 

BUNA 
60.87% 

MAI PUTIN BUNA 
20.43% 

TOTAL DEFICITARA 
9.57% 

INTERACȚIUNEA ÎNTRE SECTORUL PUBLIC ȘI CEL GUVERNAMENTAL ÎN CADRUL PROCESULUI 
DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ? 



Total
Nivelul de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11 = 10 / 2 12 13

236 229 97.03% 38 16.59% 113 49.34% 70 30.57% 8 3.49% 7 2.97%

CONCLUZII

Fara Raspuns

Din structura realizată se observă nivelul ridicat de interes al repondenților la problemetica ridicată. Din analiza rezultatelor se poate aprecia că există un nivel de 

așteptare în ceea ce privește implementarea politicilor guvernamentale, o mare parte din repondenți considerănd că la acest moment implementarea strategiilor 

este ușor deficitară, 34% din repondenți considerând că implementarea acțiunilor prin pocesul de transparență decizională este deficitară.   Interesul pentru 

această problematică este demonstrat și prin propunerile făcute de repondenți 

TOTAL DEFICITARA

6. Cum apreciați rata de succes în implementarea actiuniunilor / strategiilor / politicilor publice care au fost implementate ca urmare a 

procesului de transparență descizională? 

Nr 

chestionare 

primite
FOARTE BUNA BUNA MAI PUTIN BUNA

Raspunsuri primite

FOARTE BUNA 
16.59% 

BUNA 
49.34% 

MAI PUTIN BUNA 
30.57% 

TOTAL DEFICITARA 
3.49% 

CUM APRECIAȚI RATA DE SUCCES ÎN IMPLEMENTAREA ACTIUNIUNILOR / STRATEGIILOR / 
POLITICILOR PUBLICE CARE AU FOST IMPLEMENTATE CA URMARE A PROCESULUI DE 

TRANSPARENȚĂ DESCIZIONALĂ? 



CONCLUZII Interesul pentru problematica transparenței decizionale este demonstrat prin propunerile făcute de repondenți, propuneri enumerate mai jos;
1  - intalniri, mese rotunde, dezbateri

2  - platforma electronica de dezbatere

3  - o mai buna comunicare din partea institutiilor

4  - o fundamentare serioasa a proiectelor de acte normative

5
 - disponibilitatea autoritatilor de a intelege modul de functionare al activ din domeniile pe care le reglementeaza, respectiv al impactului pe care noile reglementari il pot avea 

asupra acestora

6  - Dialog deschis si sincer referitor la proiectele legislative aflate pe agenda autoritatilor

7  - Transparenta in ceea ce priveste disponibilitatea / accesul la textele noilor proiecte legislative

8

 - Cresterea gradului de rigurozitate din partea autoritatii publice in aplicarea procedurilor privind transparenta decizionala privind:

                        - alegerea partenerilor de dialog functie de reprezentativitate si legtimitate

                        - stabilirea unui set de reguli acceptate de actorii dialogului

9  - COMUNICAREA MAI BUNA DE LA LEGIUITOR A PROIECTELOR LEGISLATIVE SI A MOTIVELOR CARE GENEREAZA NOI REGLEMENTARI SAU MODIFICAREA 

CELOR EXISTENTE, ATRAGEREA PARTENERILOR SOCIALI INTR-O COLABORARE REALA, IMPLICAREA MAI PUTERNICA A SECTORULUI PRIVAT

10  - Transparenta decizionala crescuta

11  - Elaborarea si includerea testului IMM in cuprinsul notei de fundamentare a proiectelor de acte normative

12  - comunicarea din timp a actelor normative si fundamentarea lor reala

13  - diminuarea numarului de ordonante de urgente ale guvernului

14
 - consultarea publica realizata in timp, solicitarea de puncte de vedere relevante si includerea acestora in deciziile ce se iau, comunicarea permanenta si in dublu sens in 

timpul proceselor decionale

15  - cresterea nivelului de transparenta decizionala prin dialog real generat de inst publice cu mediul asociativ privat

16  - instaurarea unei democratii autentice

17  - comisiile de dialog social sa fie un element autentic de informare pt decidenti nu doar pierdere de vreme pt membrii

18  - dialog social

19  - consultarea reala, luarea in consideratie a propunerilor bine argumentate

20  - disponibilitate, interes, implicare, responsabilitate, condescendenta

21  - consultarea cu patronatul inaintea procesului decizional

22  - consultarea mediului de afaceri

23  - impunerea unor obligatii autoritatii de reglementare

24  - debirocratizare, eliminarea diverselor documente irelevante si inutile

25  - comiunicarea

26  - comunicarea clara, consultarea cu mediul privat, colaborarea pe domenii specifice

27  - organizarea participării cetățenilor la o sedinta publica

27  - organizarea consultarii cetatenilor cu privire la un proiect de act normativ

27  - consultarea publica structurata

7. Vă rugăm precizați care sunt factorii care ar putea facilita procesul transparenței decizionale?



TOTAL

2 3 4 = 3 / 2 5 6 = 5 / 3 7 8 = 7 / 3 9

1 OG 99/2000 - privind comercializarea produselor și serviciilor de piață 236 198 83.90% 183 92.42% 15 7.58% 38

2 Ordinul INS 337/2007 - privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN 236 165 69.92% 137 83.03% 28 16.97% 71

3 HG 775/2015  - Privind Aprobarea Strategiei Naţionale Pentru Competitivitate 2015-2020 236 204 86.44% 192 94.12% 12 5.88% 32

4 Legea 296/2004  - Legea privind codul consumului 236 212 89.83% 198 93.40% 14 6.60% 24

5 Legea 321/2009  - privind comercializarea produselor alimentare 236 196 83.05% 181 92.35% 15 7.65% 40

6 Legea 164/2015 - a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 236 106 44.92% 74 69.81% 32 30.19% 130

7 Cod Fiscal și Cod de Procedură Fiscală 236 208 88.14% 195 93.75% 13 6.25% 28

8
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
236 114 48.31% 94 82.46% 20 17.54%

122

CONCLUZII

Din structura realizată se observă nivelul ridicat de interes al repondenților la problemetica ridicată. Din analiza rezultatelor se poate aprecia că toate legile supuse atenției în cadrul studiului sunt legi de larg interes 

între repondenți ceea ce demonstrează gradul ridicat de aliniere al proiectului cu necesitățile pieții.

De asemenea, din analiza rezultatelor, se poate concluziona că în opinia repondenților legile supuse studiului ar trebui sa sufere modificari, ceea ce justifică parcurgerea etapelor următoare de analiză a pieții pentru 

identificarea corectă și completă a tuturor aspectelor ce trebuie modificate.

În ceea ce priveste Legea 164/2015 - a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole - chiar dacă la prima vedere pare a avea nivel scăzut de interes, această analiză trebuie coroborată cu 

întrebarea 26, unde 106 repondenti au raspuns cu DA la intrebarea dacă legea 164 le influențează activitatea, ceea ce inseamna ca toti au oferit un raspuns la aceasta intrebare.

8. 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:

Fara 

Raspuns

Nr chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU
Nr. crt Act normativ, cu completările și modificările ulterioare

92.42% 

83.03% 

94.12% 

93.40% 

92.35% 

69.81% 

93.75% 

82.46% 

7.58% 

16.97% 

5.88% 

6.60% 

7.65% 

30.19% 

6.25% 

17.54% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
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ANALIZA PACHET LEGISLATIV - CONSIDERAȚI CĂ ACESTE LEGI TREBUIE MODIFICATE 

DA

NU



Ca urmare a lansării întrebării deschise s-au făcut următoarele propuneri de legi care să fie 

supuse dezbaterilor ulterioare și care să facă obiectul unor schimbări legislative:

PROPUNERE 

1 Ordonanta de urgenta 97 / 2001 republicata
De revizuit prevederile referitoare la calitate si autenticitate, inclusiv la controlul compozitiei 

alimentelor comercializate pe piata din Romania

2 Lege 61 / 1991

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.

3 HG 296/2007 Adaptarea la sistemele de promovare practicate in cadrul UE si Mondial

4 Ordinul MADR 560/2006 Abrogare

5 Legea Dialogului social

6
 Ordinul 225 / 2006 - privind aprobarea zonarii soiurilor 

nobile de vita de vie roditoare (...) din Romania

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

7

Legea 363 / 2007 privind combaterea practicilor incorecte 

ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si 

armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana 

privind protectia consumatorilor

De revizuit prevederile referitoare la aspectele privind combaterea practicilor incorecte ale 

comerciantilor in relatia cu consumatorii

8
Legea 248 / 2015 privind modalitatile de gestionare a 

ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
De revizuit prevederile referitoare la gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

9. Alte acte normative ar trebui să fie modificate

CONCLUZII

Număr act normativ propus pentru modificare



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 215 91% 125 58.14% 14 6.51% 76 35.35% 21 8.9%

CONCLUZII

Fara Raspuns

Din analiza răspunsurilor se poate concluziona necesitatea redefinirii noțiunii comerțului cu ridicata, 58% fiind ferm convinși de 

necesitatea acestei modificări iar 35% fiind indeciși. Chiar daca procentul de indecisi s-ar orienta catre un raspuns negativ, tot nu 

ar influenta optiunea repondentilor care au fost fermi in favoarea redefinirii notiunii.

10. Considerați că o redefinire a comerțului cu ridicata/de gros ar fi necesară bunei 

desfășurări a activității dvs?

Nr chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU POATE

DA 
58.14% 

NU 
6.51% 

POATE 
35.35% 

CONSIDERAȚI CĂ O REDEFINIRE A COMERȚULUI CU RIDICATA/DE GROS 
AR FI NECESARĂ BUNEI DESFĂȘURĂRI A ACTIVITĂȚII DVS? 



Total
Nivelul de 

interes

1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 217 91.95% 141 64.98% 4 1.84% 72 33.18% 19 8.1%

CONCLUZII

11. 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 

acestt sens 65% dintre repondenți au fost ferm convinși de necesitatea acestei modificări iar 33% au fost indeciși indeciși. Chiar 

daca procentul de indecisi s-ar orienta catre un raspuns negativ, tot nu ar influenta optiunea repondentilor care au fost fermi in 

favoarea introducerii noțiunii de distributie de marfuri

Nr chestionare 

primite
DA NU POATE

Raspunsuri primite

FARA RASPUNS

DA 
64.98% 

NU 
1.84% 

POATE 
33.18% 

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? 

DA

NU

POATE



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 223 94.49% 189 84.75% 3 1.35% 31 13.90% 13 5.5%

CONCLUZII

12. Având în vedere că în acest moment Legea 296/2004 și în OG 99/2000  nu sunt uniformizate în ceea ce privește 

noțiunea de distribuitor considerați ca necesară o astfel de acțiune?

Din analiza răspunsurilor se poate concluziona necesitatea uniformizării noțiuniunilor, 85% fiind ferm convinși de necesitatea 

acestei modificări iar 14% fiind indeciși. Chiar daca procentul de indecisi s-ar orienta catre un raspuns negativ, tot nu ar influenta 

optiunea repondentilor care au fost fermi in favoarea uniformizarii notiunilor

Nr chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU POATE

Fara Raspuns

DA 
84.75% 

NU 
1.35% 

POATE 
13.90% 

12. AVÂND ÎN VEDERE CĂ ÎN ACEST MOMENT LEGEA 296/2004 ȘI ÎN OG 99/2000  NU 
SUNT UNIFORMIZATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE NOȚIUNEA DE DISTRIBUITOR 

CONSIDERAȚI CA NECESARĂ O ASTFEL DE ACȚIUNE? 

DA

NU

POATE



Total
Nivelul de 

interes
2 3 4 4 5 = 4 / 3 6 7  = 6 / 3 8 9 = 8 / 3 10 11

236 214 90.68% 60 28.04% 91 42.52% 63 29.44% 22 9.3%

CONCLUZII

Nr chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU POATE

Fara Raspuns

Din analiza răspunsurilor se poate constata ponderea de 43% dintre repondenti ferm convinși că nu trebuie realizată o astfel de modificare in 

conditiile unei opinii pozitive de doar 28% dintre repondenti . Restul repondenților, reprezentând 29%, fiind indeciși. Acest procent de 

incertitudine conduce catre ideea de analiza mai aprofundata a problematicii si analiza motivului pentru care repondentii au o astfel de opinie.

13. 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?

DA 
28.04% 

NU 
42.52% 

POATE 
29.44% 

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 IMM-URILOR 

DA

NU

POATE



Total

Nivelul 

de 

interes
2 3 4 5 = 4 / 3 6 7  = 6 / 3 8 9 = 8 / 3 10 11

123 112 91.06% 54 48.21% 26 23.21% 32 28.57% 11 8.94%

CONCLUZII

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

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.

Text existent OG 99/2000 Art. 4, lit. e) Text propus OG 99/2000 Art. 4, lit. e)

De asemenea și în ceea ce privește formularea propusă pentru redefinirea articolului corespunzător din OG99/2000, se poate constata incertitudinea 

repondenților 28.57% dintre aceștia fiind indeciși. In ceea ce priveste raportul intre raspunsurile pozitive si cele negative, acesta se prezinta net in favoarea 

sustinerii formei propuse. Datorita nivelului ridicat al indecisilor care in cazul balansarii catre un raspuns negativ pot influenta rezultatele studiului, se propune analiza 

si dezbaterea suplimentara a formei propuse. 

Nr chestionare 

primite cu 

raspuns DA / 

POATE

Raspunsuri primite

DA NU POATE
Fara Raspuns

14. Dacă raspunsul la intrebarea 13 a fost DA / POATE - modificarea propusă prin definitie  vine în întâmpinarea așteptărilor dvs?

DA 
48.21% 

NU 
23.21% 

POATE 
28.57% 

DACĂ RASPUNSUL LA INTREBAREA 13 A FOST DA / POATE - MODIFICAREA PROPUSĂ PRIN 
DEFINITIE  VINE ÎN ÎNTÂMPINAREA AȘTEPTĂRILOR DVS? 

DA

NU

POATE



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 227 96.19% 45 19.82% 131 57.71% 51 22.47% 9 4%

CONCLUZII

15. 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?

Nr chestionare 

primite

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 ceea poate consolida concluzia anterioară în conditiile in 

care, chiar daca ar balansa catre o optiune pozitiva, acest lucru nu ar schimba rezultatul anchetei.  Aceasta concluzie s-a realizat pe 

fondul unei rate de interes asupra problematicii de 96%.

Raspunsuri primite

DA NU POATE
Fara Raspuns

DA 
19.82% 

NU 
57.71% 

POATE 
22.47% 

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 PERS 



Total
Nivelul de 

interes

1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

96 85 88.54% 38 44.71% 3 3.53% 44 51.76% 11 11.46%

CONCLUZII

Text propus OG 99/2000 Capitolul V Practici comerciale

SE INTRODUCE ARTICOL NOU:

Este interzis oricărui comerciant care își desfășoară activitatea într-o structură de 

vânzare cu suprafață medie sau mare să comercializeze produsele către persoane 

juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale autorizate conform legii 

în scopul revânzării.

În acest sens, va înscrie pe toate documentele fiscale care atestă comercializarea 

produselor următoarea mențiune: “Produse comercializate pentru uz personal. 

Revânzarea acestora în cadrul unei forme organizate de comerț se sancționează 

conform legii”.

16 Dacă raspunsul la intrebarea 15 a fost DA / POATE - modificarea propusă prin definitie  vine în întâmpinarea așteptărilor dvs?

În ceea ce privește formularea propusă pentru redefinirea articolului corespunzător din OG99/2000, se poate constata incertitudinea repondenților, 51.76% dintre aceștia 

fiind indeciși și 3.53% fiind împotriva formulării propuse. Aceasta conduce la un procent de apx.53% dintre repondenți cu o opinie contrara sau indecisă superioară 

procentului de 44.71% a repondenților ce au răspuns pozitiv considerând formularea adecvată.

Text existent OG 99/2000 

Fara Raspuns

Raspunsuri primiteNr 

chestionare 

primite cu 

raspuns DA 

/ POATE

POATENUDA

DA 
44.71% 

NU 
3.53% 

POATE 
51.76% 

DACĂ RASPUNSUL LA INTREBAREA 15 A FOST DA / POATE - MODIFICAREA PROPUSĂ PRIN 
DEFINITIE  VINE ÎN ÎNTÂMPINAREA AȘTEPTĂRILOR DVS? 

DA

NU

POATE



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 227 96.19% 63 27.75% 92 40.53% 72 31.72% 9 3.81%

CONCLUZII

17. 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?

Nr chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU POATE
Fara Raspuns

Din analiza răspunsurilor se poate constata ca gradul ridicat de incertitudine a repondenților, chiar daca un numar mare dintre repondenti (41%)  s-au 

pozitionat in respingerea acestei propuneri dand un raspuns negativ. Cu toate acestea, avand in vedere ca procentul indecisilor este ridicat, 31.72% 

dintre repondenti, care in cazul balansarii catre o optiune pozitiva ar schimba rezultatul studiului (prin cumulare s-ar ajunge la un procent 59.47%) se 

considera ca necesar continuarii studierii acestei problematici, dezbaterea si analiza in etapele ulterioare putand contura o pozitie mai evidenta a 

repondentilor vizavi de aceasta problema. În situatia studiata, doar 27.75% dintre repondenti au fost convinsi ca o astfel de propunere trebuie facuta.  

DA 
27.75% 

NU 
40.53% 

POATE 
31.72% 

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? 

DA

NU

POATE



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

135 119 88.15% 85 71.43% 9 7.56% 25 21.01% 16 11.85%

CONCLUZII

Fara Raspuns
Nr chestionare 

primite cu raspuns 

DA / POATE

Raspunsuri primite

DA NU POATE

În ceea ce privește formularea propusă pentru redefinirea articolului corespunzător 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. 

-

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.

18. Dacă raspunsul la intrebarea 17 a fost DA / POATE - modificarea propusă prin definitie  vine în întâmpinarea așteptărilor dvs?

DA 
71.43% 

NU 
7.56% 

POATE 
21.01% 

DACĂ RASPUNSUL LA INTREBAREA 17 A FOST DA / POATE - MODIFICAREA PROPUSĂ PRIN DEFINITIE  
VINE ÎN ÎNTÂMPINAREA AȘTEPTĂRILOR DVS? 

DA

NU

POATE



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10

135 125 92.59% 98 78.40% 2 1.60% 25 20.00% 10 7.41%

CONCLUZII

Text existent OG 99/2000 

În ceea ce privește formularea propusă pentru redefinirea articolului corespunzător 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. 

-

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.

Fara Raspuns

Text propus OUG 99 / 2000 Capitolul IV art.12

Se introduce pct. 9:

Nr chestionare 

primite cu raspuns 

DA / POATE

Raspunsuri primite

DA NU POATE

19 Dacă raspunsul la intrebarea 17 a fost DA / POATE - modificarea propusă prin definitie  vine în întâmpinarea așteptărilor dvs?

DA 
78.40% 

NU 
1.60% 

POATE 
20.00% 

CONSIDERAȚI CĂ O REDEFINIRE A COMERȚULUI CU RIDICATA/DE GROS AR FI NECESARĂ BUNEI DESFĂȘURĂRI 
A ACTIVITĂȚII DVS? 

DA

NU

POATE



20. Propuneri de modificări asupra Legii 296 / 2004 care

1  - sanctiuni

2  - fiecare magazin, restaurant trebuie sa aiba obligatoriu produse locale spre desfacere ( motivare: sprijina dezvoltarea locala)

3  - Art 43 - sa se specifice care ar fi "terte parti" (ex: institutii publice, locale, ONG-uri, Asociatii, etc)



Text existent Text Propus

Art. 33 alin. (1) litera (b) 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:

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; - publicităţile comparative de preţ;

- anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre;
- 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 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 perioadă a unei

zile de vânzare.

- anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preţuri la un anumit raion,

pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare

Art. 42 alin. (2) Art. 42 alin. (2)

(2) În regulament se va preciza obligația organizatorului loteriei publicitare de

a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate.

(2) În regulament se va preciza obligația organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câștigătorilor și

câștigurile acordate.

Art. 45: Art. 45 se completează cu lit. c) la alin. (1) și se adaugă un alin. nou, alin. (2), ce vor avea următorul conținut:

Se consideră publicitate înşelătoare acele fapte prin care organizatorul unei

loterii publicitare sugerează destinatarului, prin anunţul publicitar efectuat, că:

(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;
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.

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. 46: După Art. 46 se adaugă un nou Art. 46¹ care va avea următorul conținut:

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.

(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.

Art. 49: La Art. 49, după alin. (1), se adaugă  2 alineate noi, (2) și (3), ce vor avea următorul conținut:

21. Propuneri alte modificări asupra OG 99 / 2000 care au rezultat din interviu

1

2

3

4

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.

(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;

c) la raft este afișat, simultan cu prețul pachetului promoțional, prețul produsului standard.

Art. 50: Art. 50:

Nu sunt considerate prime: (1) Nu sunt considerate prime și pot fi oferite cu titlu gratuit consumatorilor:

a) ambalajele produselor; a) ambalajele produselor;

b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau

serviciului cumpărat;
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;

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;

d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscripţionate în mod vizibil şi care nu se

regăsesc ca atare în comerţ;

e) serviciile postvânzare; e) serviciile postvânzare;

f) facilităţile de staţionare oferite de către comercianţi consumatorilor. 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 şi care nu se găsesc ca atare în comerţ trebuie sa fie etichetate în mod corespunzător,

conform legislației aplicabile acelei categorii de produs/serviciu.

8 Definitii mai clare ale actiunilor promotionale

9 Reglementare specifica Out-let - uri

10 Opinie Forma republicata este buna

11

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)

6

5



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 225 95.34% 138 61.33% 31 13.78% 56 24.89% 11 4.66%

CONCLUZII

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.

Fara Raspuns

22.  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?

Nr chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU POATE

DA 
61.33% 

NU 
13.78% 

POATE 
24.89% 

 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 TRIM 

DA

NU

POATE



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

194 183 94.33% 146 79.78% 1 0.55% 36 19.67% 11 5.67%

CONCLUZII

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. Nivelul redus al celor care au răspuns negativ si a celor indecisi, conduc la concluzia că formularea este 

corectă.

23 Dacă raspunsul la intrebarea 22 a fost DA / POATE - modificarea propusă prin modificarea Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-

2020 prin adaugare 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” a activității de distribuție ca sector prioritar vi se pare potrivită?

Fara Raspuns
NU POATE

Nr chestionare 

primite cu 

raspuns DA / 

POATE

Raspunsuri primite

DA

DA 
79.78% 

NU 
0.55% 

POATE 
19.67% 

MODIFICAREA PROPUSA PENTRU REDEFINIRE A STRATEIEI NATIONALE COMPETIVITATE VI SE PARE 
POTRIVITA? 

DA

NU

POATE



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10

236 220 93.22% 100 45.45% 84 38.18% 36 16.36% 16

CONCLUZII

ț

Din analiza răspunsurilor, reiese faptul că baza de sondare a fost determinată corespunzător, 45.45% dintre repondenți având obiect de 

activitate care se supune acțiunii legii 321 / 2009 privind comercializarea produselor alimentare. De asemenea 16% dintre reponondenți 

desfășoară activități ce interferează cu aplicabilitatea legii menționate, fiind astfel indeciși în răspuns. 

24. 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?

Fara 

RaspunsPOATE

Raspunsuri primite

Nr chestionare 

trimise

DA NU

DA 
45.45% 

NU 
38.18% 

POATE 
16.36% 

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? 

DA

NU

POATE



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

136 116 85.29% 29 25.00% 87 75.00% 0 0.00% 20 14.71%

CONCLUZII

DA

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 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.  

25. Dacă raspunsul la intrebarea 24 a fost DA - considerați că este aplicabilă în forma actuală?

Raspunsuri primite

POATE
Fara Raspuns

NU

Nr chestionare 

primite cu 

raspuns DA / 

POATE

DA 
25.00% 

NU 
75.00% 

POATE 
0.00% 

CONSIDERAȚI CĂ ESTE APLICABILĂ ÎN FORMA ACTUALĂ? 

DA

NU

POATE



Total
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9

236 181 76.69% 106 58.56% 130 71.82% 55 23.31%

CONCLUZII

26. Legea 164 / 2015 – a viei și vinului, are implicații asupra activității membrilor / reprezentanților organizaței 

dumneavoastră sau asupra sferei de acțiune a organizației în care activați?

Din analiza răspunsurilor, reiese faptul că baza de sondare a fost determinată corespunzător, 58% dintre repondenți având obiect de 

activitate care se supune acțiunii legii 165 / 2015 a viei și vinului. Această întrebare trebuie analizată în corelație cu întrebarea 8 pct.6, 

ceea ce conduce la ideea ca aceasta lege trebuie sa faca obiectul unei analize si dezbateri ulterioare pentru a se putea corela cu nevoile 

Nr chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU
Fara Raspuns

DA 
58.56% 

NU 
71.82% 

LEGEA 164 / 2015 – A VIEI ȘI VINULUI, ARE IMPLICAȚII ASUPRA ACTIVITĂȚII 
MEMBRILOR / REPREZENTANȚILOR ORGANIZAȚEI DUMNEAVOASTRĂ SAU 

ASUPRA SFEREI DE ACȚIUNE A ORGANIZAȚIEI ÎN CARE ACTIVAȚI? 



27 Menționați aspecte / prevederi ale legii 164 / 2015 care în opinia dumneavoastă ar trebui modificate / îmbunătățite:

1
 - de completat legea prin crearea unui institut de promovare a vinului romanesc si crearea unei identitati vizuale / brand pentru exportul de vin romanesc

2  - sa se faca jonctiunea intre legile / legiferarile privind consumul si Legea viei si vinului deoarece acum ele functioneaza separat



Total

Nivelul 

de 

interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 228 96.61% 167 73.25% 27 11.84% 34 14.91% 8 3.39%

CONCLUZII

Fara Raspuns

Dintre repondentii acestei anchete, 73% s-au confruntat cu situația in care au considerat ca sunt necesare modificari ale codului 

fiscal. Aceasta pondere, ridicata, trebuie sa constituie o baza solida in abordarea acestei problematici pe scara larga.

28. 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?

Nr chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU POATE

DA 
73.25% 

NU 
11.84% 

POATE 
14.91% 

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? 



TOTAL 

raspunsuri 

primite

Nivel de 

Interes

ri
d

ic
at

sc
ăz

u
t

m
o

d
er

at

Fara 

Raspuns

TOTAL 

raspunsuri 

primite p
o

zi
ti

v

n
eg

at
iv

F
ăr

ă 

im
p

ac
t

Fara 

Raspuns

1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11 12=11/2 13 14=13/11 15 16=15/11 17 18=17/11 19

1.      Impozit pe profit / venit / 

veniturile microintreprinderilor
236 211 89.41% 101 47.9% 16 7.6% 94 44.5% 25 202 85.6% 14 6.9% 154 76.2% 34 16.8% 34

CONCLUZII

2.      TVA 236 212 89.83% 131 61.8% 15 7.1% 66 31.1% 24 206 87.3% 16 7.8% 149 72.3% 41 19.90% 30

CONCLUZII

3.      Contribuții sociale 

obligatorii
236 221 93.64% 159 71.9% 12 5.4% 50 22.6% 15 205 86.9% 19 9.3% 162 79.0% 24 11.71% 31

CONCLUZII

4.      Accize / Taxe specifice 

domeniului specificați 
236 101 42.80% 78 77.2% 4 4.0% 19 18.8% 135 96 40.7% 4 4.2% 85 88.5% 7 7.29% 140

CONCLUZII

5.      Impozite și Taxe locale 236 197 83.47% 99 50.3% 15 7.6% 83 42.1% 39 191 80.9% 12 6.3% 126 66.0% 53 27.75% 45

CONCLUZII

6.      Altele specificați 236 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 236 0 0.0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 236

CONCLUZII

CONCLUZII

În ansamblu problematica ridicată este de interes printre repondenți cu o medie generala de circa 90% exceptând accizele specifice domeniului care fiind aplicate selectiv nu au fost luate în calcul. Din 

analiza comparativă se observă că repondenții apreciază că cel mai mare impact asupra activității economice il au accizele specifice domeniului urmat de contribuțiile sociale obligatorii. De altfel, toate 

impozitele si taxele analizate sunt considerate de repondeni ca având impact asupra activității economice  

Peste 76% dintre repondenți au considerat că influența impozitului pe profit / venit / venitul microintreprinderilor este negativă, indiferent dacă aprecierea asupra nivelului a fost că procentul aplicat este 

ridicat (48%) sau moderat (45%). 

72% dintre repondenți au considerat că influența asupra activităților economice a TVA este negativă, indiferent dacă aprecierea asupra nivelului a fost că procentul aplicat este ridicat (62%) sau moderat 

(32%). Ce este de remarcat este nivelul ridicat al repondenților care au apreciat că nivelul taxelor aplicate este ridicat.

 79% dintre repondenți au considerat că influența asupra activităților economice a contribuțiilor sociale este negativă, indiferent dacă aprecierea asupra nivelului a fost că procentul aplicat este ridicat 

(72%) sau moderat (23%). Ce este de remarcat este nivelul ridicat al repondenților care au apreciat că nivelul taxelor aplicate este ridicat.

 89% dintre repondenți au considerat că influența asupra activităților economice a accizelor specifice este negativă, indiferent dacă aprecierea asupra nivelului a fost că procentul aplicat este ridicat 

(77%) sau moderat (19%). Ce este de remarcat este nivelul ridicat al repondenților care au apreciat că nivelul taxelor aplicate este ridicat.

66% dintre repondenți au considerat că influența impozitelor și taxelor locale asupra activitaților economice este negativă, indiferent dacă aprecierea asupra nivelului a fost că procentul aplicat este 

ridicat (50%) sau moderat (42%)

Nu au fost identificate alte impozite sau taxe specifice

Nivel Impact

29.    Cum evaluați impactul următoarelor impozite și taxe asupra activității operatorilor economici?  

(NIVEL - se referă la cuantumul impus prin legislația națională; IMPACT – se referă la influența asupra activității indiferent de nivelul obligației. Un impozit / o taxă poate avea impact semnificativ chiar dacă nivelul este scăzut sau 

invers)

Denumire impozit / Taxa

N
r 

ch
es

tio
na

re
 

pr
im

ite



212

221

101

197

0

48% 

8% 

44% 

CUM EVALUAȚI NIVELUL IMPOZIT PE PROFIT / VENIT / VENITURILE 
MICROINTREPRINDERILOR ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR 

ECONOMICI? 

ridicat

scăzut

moderat

7% 

76% 

17% 

CUM EVALUAȚI IMPACULUI IMPOZIT PE PROFIT / VENIT / 
VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR ASUPRA ACTIVITĂȚII 

OPERATORILOR ECONOMICI? 

pozitiv

negativ

Fără impact

62% 

7% 

31% 

CUM EVALUAȚI TVA ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR 
ECONOMICI? 

ridicat

scăzut

moderat

8% 

72% 

20% 

CUM EVALUAȚI IMPACULUI TVA ASUPRA 
ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI? 

pozitiv

negativ

Fără impact



72% 

5% 

23% 

CUM EVALUAȚI NIVELUL CONTRIBUȚIILOR SOCIALE OBLIGATORII 
ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI? 

ridicat

scăzut

moderat

9% 

79% 

12% 

CUM EVALUAȚI IMPACTUL CONTRIBUȚIILOR SOCIALE OBLIGATORII 
ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI? 

pozitiv

negativ

Fără impact

ridicat 
77% 

scăzut 
4% 

moderat 
19% 

CUM EVALUAȚI NIVELUL  ACCIZE / TAXE SPECIFICE DOMENIULUI 
ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI? 

ridicat

scăzut

moderat

4% 

89% 

7% 

CUM EVALUAȚI IMPACTUL  ACCIZE / TAXE SPECIFICE DOMENIULUI 
ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI? 

pozitiv

negativ

Fără impact



6% 

66% 

28% 

CUM EVALUAȚI IMPACTUL  IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 
ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI? 

pozitiv

negativ

Fără impact

50% 

8% 

42% 

CUM EVALUAȚI NIVELUL  IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 
ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI? 

ridicat

scăzut

moderat



Total
Nivel de 

interes

1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10

236 226 96% 145 64.16% 11 4.87% 70 30.97% 10

CONCLUZII

ERATA A se citi "Cod Fiscal Art. 460" in loc de "Cod de Procedura Fiscala Art. 460"

30. Considerați că modificări în sensul celor propuse mai jos ar veni în sprijinul activității operatorilor economici?

Fara 

Raspuns

(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.

Text propus Codul de Procedură Fiscală Art. 460

Nr 

chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU POATE

Text existent 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.

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. 

DA 
64.16% 

NU 
4.87% 

POATE 
30.97% 

CONSIDERAȚII ASUPRA MODIFICARII CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ ART.460 ALINIAT 
(6)  

DA

NU

POATE



Total
Nivel de 

interes

1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 218 92.37% 159 72.94% 10 4.59% 49 22.48% 18 7.6%

CONCLUZII

ERATA A se citi "Cod Fiscal Art. 298" in loc de "Cod de Procedura Fiscala Art. 298"

Nr 

chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU POATE

(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.

(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.

Text propus Codul de Procedură Fiscală Art. 298 se completează alin 3) cu lit. g) Text existent Codul de Procedură Fiscală ART 298

30. Considerați că modificări în sensul celor propuse mai jos ar veni în sprijinul activității operatorilor economici?

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. 

Fara Raspuns

DA 
72.94% 

NU 
4.59% 

POATE 
22.48% 

CONSIDERAȚII ASUPRA MODIFICARII CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ ART.298 ALINIAT (3)  

DA

NU

POATE



Total

Nivel de 

interes

1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 205 86.86% 80 39.02% 32 15.61% 93 45.37% 31 13.14%

CONCLUZII

Text propus Modificări Titlul I Capitol II Principii generale de conduită 

în administrarea creanțelor fiscale 

Nivelul de interes al problemei ridicate este de 87% ceea ce demonstrează preocuparea repondenților pentru acest aspect însă se remarcă nivelul foarte 

ridicat de incertitudine, 45% dintre repondenți fiind indeciși. Acest rezultat se poate datora lipsei de cunoaștere a prevederilor articoșeșor propuse spre 

modificare coroborat cu enunțul problemei - administrare fiscală a creanțelor - care per ansamblu generează întrebări. Cu toate acestea procentul de apx 39% 

al repondenților care au apreciat ca fiind necesară modificarea conduce la ideea de susținere a propunerii făcute. 

Nr 

chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU POATE

30. Considerați că modificări în sensul celor propuse mai jos ar veni în sprijinul activității operatorilor economici?

Text existent 

Fara Raspuns

DA 
39.02% 

NU 
15.61% 

POATE 
45.37% 

CONSIDERAȚII ASUPRA MODIFICARII CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ TITLUL I CAPITO II  
PRINCIPII GENERALE DE CONDUITĂ ÎN ADMINISTRAREA CREANȚELOR FISCALE  

DA

NU

POATE



Total

Nivel de 

interes

1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 205 86.86% 90 43.90% 37 18.05% 78 38.05% 31 13.14%

CONCLUZII

30. Considerați că modificări în sensul celor propuse mai jos ar veni în sprijinul activității operatorilor economici?

Text existent 

Nr 

chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA NU POATE

Fara Raspuns

Text propus Modificări Titlul VI Control Fiscal

Nivelul de interes al problemei ridicate este de 87% ceea ce demonstrează preocuparea repondenților pentru acest aspect însă se remarcă nivelul foarte 

ridicat de incertitudine, 38% dintre repondenți fiind indeciși. Acest rezultat se poate datora lipsei de cunoaștere a prevederilor articolelor propuse spre 

modificare coroborat cu enunțul problemei -control fiscal - care per ansamblu generează întrebări. Cu toate acestea procentul de apx 44% al repondenților 

care au apreciat ca fiind necesară modificarea conduce la ideea de susținere a propunerii făcute. 

DA 
43.90% 

NU 
18.05% 

POATE 
38.05% 

CONSIDERAȚII ASUPRA MODIFICARII CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ TITLUL VI CONTROL 
FISCAL 

DA

NU

POATE



31. Modificări propuse în atingerea obiectivului de modificare a prevederilor Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală

 - de prevazut in Codul Fiscal si ziua de 19 Noiembrie ziua barbatului (motivare: pentru respectarea egalitatii echitatii de gen)



Total 
Nivel de 

Interes
1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 2 6 7  = 6 / 2 8 9 = 8 / 2 10 11

236 220 93.22% 130 59.09% 14 6.36% 76 34.55% 16 6.8%

CONCLUZII

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. 

NU POATE

32. 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.

Nr 

chestionare 

primite

Raspunsuri primite

DA
Fara Raspuns

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.

DA 
59.09% 

NU 
6.36% 

POATE 
34.55% 

CONSIDERAȚI CĂ O MODIFICARE A CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ, ÎN SENSUL MENȚIONAT MAI JOS, 
AR FI NECESARĂ? 

DA

NU

POATE



33. Vă rugăm precizați orice alt aspect pe care îl considerați relevant obiectivului studiului, din perspectiva activității dumneavoastră 

și pe care nu l-ați regăsit în cuprins

- REFERITOR LA CODUL FISCAL: SIMPLIFICAREA REGIMULUI DE ANTREPOZITARE AL PRODUCATORILOR DE VIN SI ALTE PRODUSE

ACCIZABILE CARE AU COTA DE ACCIZARE 0
 - Modificarea legea preventiei

 - trecerea contributiilor catre angajator
 - Obligativitatea introducerii de rafturi pentru bauturile fermentate linistit. Acest sistem, adoptat si in strainatate, ajuta 

consumatorul sa faca o diferentiere, fara prea mult efort, intre bauturile obtinute prin fermentare naturala si cele obtinute prin 

adaos de alcool, coloranti si diferite arome


