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Modificări recente ale legislaţiei privind protecţia consumatorului 
 
În Monitorul Oficial nr. 573 / 11.08.2011 au fost publicate Hotărârea 
Guvernului nr. 795 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1553 / 2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în 
domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor şi Hotărârea 
Guvernului nr. 796 pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
protecţiei consumatorilor. 
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Modificări recente ale legislaţiei privind protecţia consumatorului 

 

În Monitorul Oficial nr. 573 / 11.08.2011 au fost publicate Hotărârea Guvernului nr. 795 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1553 / 2004 privind unele 
modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective 
ale consumatorilor („HG 795”) şi Hotărârea Guvernului nr. 796 pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor („HG 796”). 

 

HG 795 introduce termenul maxim de 20 de zile calendaristice în carul căruia autorităţile pot 

dispune aplicarea măsurilor / sancţiunilor necesare în vederea înlăturării, limitării ori încetării 
efectelor practicilor ilicite. 

HG 795 mai prevede posibilitatea consumatorilor din statele membre UE de a se adresa către 

autorităţile abilitate din Romania şi cuprinse in lista întocmita de Comisia Europeană.  

În plus, HG 795 prevede înlocuirea referirii la vechea Directiva Europeană privind protecţia 
consumatorilor cu referirea la noile prevederi în materie, şi anume  „Directiva 2009/22/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia 
intereselor consumatorilor”.   

HG 795 are impact asupra următoarelor acte normative, enumerate cu titlu exemplificativ: 

 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 ulterioare; 

 Legea nr. 193 / 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi 
consumatori, republicată, cu modificările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 130 / 2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi 
executarea contractelor la distanţă, republicată, cu modificările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 106 / 1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale, 
republicată; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50 / 2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288 / 2010; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 85 / 2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi 
executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 / 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor 
de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 68 / 2010. 

 

HG 796 prevede o amendă contravenţională între 100 şi 10.000 lei pentru etichetarea produselor 

alimentare cu informaţii care induc în eroare consumatorii. Cu aceeaşi amendă se sancţionează şi 
etichetarea necorespunzătoare a produselor textile, în timp ce neindicarea preţului pe unitatea de 
măsură (pentru orice produse) este sancţionată cu amendă între 500 şi 2.500 lei. 

Atât HG 795 cât şi HG 796 au intrat în vigoare la data de 11 august 2011, data publicării lor în 
Monitorul Oficial. 

 

 



 

 

Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 
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