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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR  

 

PLx.96/2017 
 

RAPORT  PRELIMINAR  
asupra proiectului de Lege privind economia de acces 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu  

proiectul de Lege privind economia de acces, trimis cu adresa nr. PLx 96 din 1 februarie 2017. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propunerii, conform avizului nr. 

244/21.03.2016.  

Senatul a adoptat inițiativa legislativă, în ședința din 22.12.2016, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege conform avizului nr.PLx 

96/15.02.2017. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.2513/07.04.2017 susține adoptarea acestui proiect 

de lege cu amendamente.  
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 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea serviciilor prestate pe piețele online, bazate pe resursele sau 

bunurile pe care o societate le oferă și pe care le pune la dispoziția unui solicitant, pentru o perioadă limitată de timp. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în ședința din 17 mai 2017. 

Din totalul de 15 membrii ai Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost prezenţi la şedinţă 9 

deputaţi.  

La lucrările comisiei din data de 17 mai 2017, au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Comunicațiilor și Societății 

Informaționale doamna Subsecretar de stat Carmen Elian, din partea Ministerului Finanțelor Publice domnul Buzdugă 

Dan - expert superior, din partea Consiliului Concurenței doamna Carmen Bucur- inspector concurență și domnul Adrian 

Mitu – inspector concurență și din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat domnul Emil-

Octavian Ionescu – director. 

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 

hotărât, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru și 1 abținere), să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege privind economia de acces, cu amendamentele admise redactate în Anexă care face parte 

integrantă din prezentul raport. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În raport cu obiectul de  reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

          PREŞEDINTE,           SECRETAR,  

 Cătălin Drulă                         Laura Mihaela Moagher 
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Anexă  
Amendamente admise 

la proiectul de Lege privind economia de acces  
Plx.96/2017 

 
Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

1.  Lege privind economia de acces Nemodificat  

2.  Capitolul I 
Dispoziții generale 

Nemodificat  

3.  

Art.1. – Prezenta lege are ca obiect de 
reglementare domeniul economiei acces, 
precum și stabilirea măsurilor de 
promovare și de sprijinire a acesteia. 

Art.1. – Prezenta lege are ca obiect de 
reglementare domeniul economiei de acces, 
precum și stabilirea măsurilor de promovare 
și de sprijinire a acesteia. 

 

4. 

 Art. 2. (1) Economia de acces reprezintă 
un model economic în care bunurile și 
serviciile sunt tranzacționate sau utilizate 
prin intermediul unei platforme 
tehnologice în mod independent de 
furnizorul platformei și fără a presupune 
un transfer de proprietate asupra bunului 
sau serviciului sau asupra unui drept de 
proprietate intelectuală asociată bunului 
sau serviciului tranzacționat.  Economia 
de acces cuprinde, dar nu se limitează la 
economia colaborativă și economia 
partajată. 
(2) Economia colaborativă reprezintă un 
model economic care presupune utilizarea 

Definirea mai clară a conceptelor de economie 
de acces, economie colaborativă și economie 
partajată și a relațiilor dintre cele trei modele 
economice. 
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Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

în comun al unui număr de bunuri și/sau 
servicii pe o durată determinată și fără a 
exista un transfer de proprietate.  
(3) Economia partajată este un model 
economic care presupune utilizarea 
succesivă a unui bun sau serviciu pe 
durate de timp determinate și fără 
existența unui transfer de proprietate. 

5 

Art.2 - Prezenta lege se aplică oricărei 
activități economice din economia 
națională care se desfășoară prin 
intermediul unei platforme tehnologice, 
dacă are drept obiect prestarea de servicii 
și/sau utilizarea de bunuri pentru o durată 
limitată de timp, cu excepția activităților de 
jocuri de noroc și pariuri. 

Art.3 - Prezenta lege se aplică oricărei 
activități economice din economia națională 
care se desfășoară prin intermediul unei 
platforme tehnologice, dacă are drept obiect 
prestarea de servicii și/sau utilizarea de 
bunuri pentru o durată limitată de timp și cu 
caracter ocazional, cu excepția activităților 
de jocuri de noroc și pariuri. 

. 

6 

Art.3 -  În înțelesul prezentei legi, 
expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații: 
(1) Platformă tehnologică – un sistem de 
acces online prin intermediul căruia: 

a) furnizorii își pot expune oferta; 

b) utilizatorii pot selecta un furnizor; 

c) plățile se fac exclusiv prin mijloace 
electronice; 

d) confirmarea unei plăți se face 

Art. 4 – În înțelesul prezentei legi, termenii 
și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații: 
a) Nemodificat 
 
1.Nemodificat 
 
2.Nemodificat 
 
3. Nemodificat 
 
4.Nemodificat 
 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

exclusiv prin mijloace electronice; 

e) furnizorii sunt admiși și retrași din 
platformă pe  

f) baza unor criterii expuse public; 

 
 

g) furnizorii sunt evaluați de către 
utilizatori; 

h) utilizatorii pot fi evaluați de către 
furnizori. 

(2) Furnizor de platformă tehnologică – 
persoana care administrează și pune la 
dispoziția furnizorilor de bunuri sau 
servicii și a utilizatorilor acestora o 
platformă tehnologică prin intermediul 
căreia aceștia pot tranzacționa. 
(3) Suport local al platformei tehnologice, 
denumit în continuare și suport local – 
persoană juridică română care asigură 
activitățile de suport al platformei 
tehnologice pe teritoriul României. 
 
 
 
(4) Furnizor – persoana care oferă spre 
utilizare un bun sau prestează un serviciu 

 
5. furnizorii sunt admiși și retrași din 
platformă pe baza unor criterii expuse public, 
ce îndeplinesc principiile concurențiale de 
nediscriminare, transparență și 
proporționalitate; 
 
 
6. nemodificat 
 
 
7. Nemodificat 
  
b) Nemodificat 

 
 
 
 
 

c) reprezentant legal al platformei 
tehnologice, denumit în continuare și 
reprezentant legal – persoană juridică 
română care asigură activitățile prevăzute la 
art. 12 alin (1) lit. (c) și (e) pe teritoriul 
României; 
 
 
 d) furnizor – persoana care oferă spre 
utilizare, pentru o perioadă limitată de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se înlocuiește noțiunea de suport local cu cea de 
reprezentant legal. 
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Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

către un utilizator, tranzacționarea 
serviciului fiind realizată prin intermediul 
unei platforme tehnologice. 
 
 
(5) Utilizator – persoana care utilizează, 
pentru o perioadă determinată de timp, un 
bun sau un serviciu pus la dispoziție de 
către furnizor. 

timp, un bun sau prestează un serviciu către 
un utilizator, tranzacționarea serviciului fiind 
realizată prin intermediul unei platforme 
tehnologice; 
 
e)Nemodificat 
 

7 Capitolul II 

Regimul proprietății și relația furnizor – 
furnizor de platformă tehnologică 

Nemodificat  

8 Art 4.- Bunurile tranzacționate prin 
intermediul platformei tehnologice nu sunt 
proprietatea furnizorului platformei 
tehnologice sau a operatorului acesteia. 

Art 5. -  Bunurile tranzacționate prin 
intermediul platformei tehnologice nu sunt 
proprietatea furnizorului platformei 
tehnologice sau a reprezentantului legal. 

Noțiunea de operator al platformei tehnologice, 
este înlocuită de cea de reprezentant legal. 

9 
Art.5 – Bunurile furnizate rămân în 
proprietatea furnizorului. 

Art.6 – Nemodificat   

10 
Art.6 – Bunul sau serviciul sunt utilizate 
pentru perioade determinate de timp și nu 
în mod permanent. 

Art.7 - Bunul sau serviciul este 
utilizat/prestat pentru perioade determinate 
de timp și nu în mod permanent. 

Norme gramaticale și corelare cu art.3. 

11 

Art. 7 -  Serviciile furnizate prin 
intermediul platformei tehnologice nu sunt 
prestate de către furnizorul platformei 
tehnologice sau de către operatorul 
acesteia. 

Art. 8 - Serviciile prestate prin intermediul 
platformei tehnologice nu sunt prestate de 
către furnizorul platformei tehnologice sau de 
către reprezentantul legal. 

Pentru corelare cu art.3. 
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Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

12 

Art.8 -  Relația dintre furnizor, suportul 
local și furnizorul platformei tehnologice 
nu face obiectul legislației muncii. 

Art. 9 - Raporturile juridice dintre 
furnizor și reprezentantul legal sau dintre 
furnizor și furnizorul platformei 
tehnologice nu fac obiectul legislației 
muncii. 

Pentru claritate. 

13 

Art.9 – Furnizorul poate activa la nivelul 
platformei în zilele și intervalele orare pe 
care și le stabilește singur, fără a avea o 
obligație față de furnizorul platformei 
tehnologice în ceea ce privește momentul 
sau durata oferirii bunului sau prestării 
serviciului. 

Art.10 - Nemodificat  

14 

Art.10 – Furnizorul are următoarele 
obligații: 

a) să se identifice pe platforma 
tehnologică cu datele reale de 
identificare la nivelul cerut de 
furnizorul platformei tehnologice; 

b) să dețină documente care să 
autentifice caracteristicile bunului 
oferit sau abilitățile necesare 
pentru a furniza un anumit serviciu 
în conformitate cu datele cerute de 
către furnizorul platformei 
tehnologice; 

c) să ofere bunuri sau servicii în 
concordanță cu specificațiile 

Art.11 - Nemodificat  
 
a)Nemodificat 
 
 
 
 
b) să dețină documente care să demonstreze 
caracteristicile bunului pus la dispoziție sau 
abilitățile necesare pentru a presta un anumit 
serviciu în conformitate cu specificațiile 
cerute de către furnizorul platformei 
tehnologice; 
 
c) să ofere bunuri sau să presteze servicii în 
concordanță cu specificațiile publice ale 
furnizorului platformei tehnologice; 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritate. Autentificare ar presupune 
prezența unui document notarial și nu al unui 
document pe proprie răspundere. 
 
Pentru corelare cu art.3. 
 
 
 
 
Pentru corelare cu art.3. 
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Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

publice ale furnizorului platformei 
tehnologice.  

d) să notifice în termen de 5 zile furnizorul 
platformei tehnologice sau, în cazul în care 
există, reprezentantul legal, cu privire la 
orice modificare survenită de natură să 
ducă la scăderea calității bunului sau 
serviciului prestat. 

 
Pentru asigurarea calității bunurilor și 
serviciilor. 
 
 

15 

Art. 11 – (1) Furnizorul platformei 
tehnologice are următoarele obligații: 

a) să asigure securitatea informatică a 
platformei; 

b) să asigure securitatea datelor 
persoanele pe care le procesează; 

c) să verifice autenticitatea și 
conformitatea documentelor care 
atestă caracteristicile bunului sau 
abilitățile necesare pentru 
furnizarea serviciului de către un 
furnizor și numai în urma acestei 
verificări să îl accepte pe platforma 
tehnologică; 

d) să pună la dispoziția utilizatorilor, 
în mod transparent și ușor de 
regăsit, în limba română, toate 
informațiile privind serviciul sau 
bunul furnizat, precum și date 
relevante despre furnizor; 

Art. 12 – (1) Nemodificat 
 

a) Nemodificat 

b) Nemodificat 

 
 
c) Să verifice conformitatea documentelor 
care atestă caracteristicile bunului sau 
abilitățile necesare pentru prestarea 
serviciului de către un furnizor cu 
specificațiile cerute și numai în urma acestei 
verificări să accepte furnizorul pe platforma 
tehnologică; 

 

d) să pună la dispoziția utilizatorilor, în mod 
transparent și ușor de regăsit, în limba 
română, toate informațiile privind serviciul 
prestat sau bunul furnizat, precum și date 
relevante despre furnizor; 

e)să pună la dispoziția utilizatorilor, în mod 

 

 

 

 

 

Pentru claritate și corelare cu art. 11, lit.b). În 
cazul în care activitatea necesită certificare. 
Pentru corelare cu art.3. 

 

 

 

 

 

Pentru corelare cu art.3. 
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Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

e) să pună la dispoziția utilizatorilor, 
în mod transparent și ușor de 
regăsit, în limba română, criteriile 
de selecție ale furnizorilor; 

f) să elimine de pe platformă orice 
furnizor care nu se mai 
conformează criteriilor expuse 
public; 

g) să elimine de pe platformă orice 
furnizor a cărui evaluare realizată 
de către utilizatori a scăzut sub 
pragul admis de către platforma 
tehnologică. 

(2) În cazul în care furnizorul de platformă 
tehnologică activează în România prin 
intermediul unui suport local, obligațiile 
prevăzute la lit. c)-e) se transferă 
operatorului local; 
 
(3) Platformele tehnologice care nu pot 
asigura cerințele acestui articol nu pot 
funcționa pe teritoriul României. 

transparent și ușor de regăsit, în limba 
română, metodologia și criteriile de selecție 
a furnizorilor; 
 
f) să elimine de pe platformă orice furnizor 
de bunuri sau servicii care nu se mai 
conformează criteriilor expuse public. 
 
g) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(2) În cazul în care furnizorul de platformă 
tehnologică activează în România prin 
intermediul unui reprezentant legal, 
obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. (c) și (f) 
se transferă reprezentantului legal; 
 
(3) Furnizorul platformei tehnologice și 
reprezentantul legal asigură prelucrarea 
datelor cu caracter personal în 
conformitate cu legislația în vigoare. 
 
 
(4) Reprezentantului legal aflat în situația 
prevăzută la alin. (2) care nu îndeplinește 
obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. (c) și 

 
 
 
 
Pentru claritate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

(f), în mod repetat, i se interzice 
activitatea. 
 
(5)Furnizorului platformei tehnologice 
aflat în situația prevăzută la alin. (2) și 
reprezentantul legal care nu îndeplinește 
obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. (c) și 
(f), în mod repetat, i se suspendă 
activitatea pe teritoriul României până la 
remedierea situației. 

16 
Capitolul III 
Autoreglementare și taxare 

Nemodificat  

17 

Art. 12 – (1) Bunurile și serviciile oferite 
prin intermediul unei platforme 
tehnologice se vor conforma termenilor și 
condițiilor stabilite și anunțate public de 
către furnizorul platformei tehnologice. 
 
 
 
(2) În cazul în care platforma tehnologică 
dispune de suport local, acestuia îi revine 
obligația asigurării conformității bunurilor 
și serviciilor oferite pe teritoriul României 
prin intermediul platformei tehnologice. În 
cazul în care platforma tehnologică nu 
dispune de suport local, aceste obligații îi 

Art. 13 – (1) Bunurile puse la dispoziție cu 
caracter ocazional și pe durată limitată de 
timp și serviciile prestate prin intermediul 
unei platforme tehnologice, în aceleași 
condiții, se vor conforma termenilor și 
condițiilor stabilite și anunțate public de către 
furnizorul platformei tehnologice. 
 
(2) În cazul în care platforma tehnologică 
dispune de reprezentant legal, acestuia îi 
revine obligația asigurării conformității 
bunurilor furnizate și serviciilor prestate pe 
teritoriul României prin intermediul 
platformei tehnologice. În cazul în care 
platforma tehnologică nu dispune de 
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Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

revin Furnizorului platformei tehnologice. 
 
 
(3) Pentru a activa pe platforma 
tehnologică necesară, furnizorii au 
obligația să prezinte suportului local sau, 
după caz, furnizorului platformei 
tehnologice, documentele care atestă 
respectarea cerințelor privind admiterea pe 
platformă. 
 
(4) Pentru a activa pe platforma 
tehnologică nu sunt necesare documente 
care să dovedească autorizarea obținută de 
la o terță persoană. 
 
(5) Orice modificare survenită în ceea ce 
privește condițiile de admitere a 
furnizorului pe platforma tehnologică va fi 
comunicată de către furnizor suportului 
local sau, după caz, furnizorului platformei 
tehnologice, în cel mult 5 zile lucrătoare de 
la momentul apariției modificării. 

reprezentant legal, aceste obligații îi revin 
furnizorului platformei tehnologice. 
 
(3) Pentru a activa pe platforma tehnologică 
necesară, furnizorii au obligația să prezinte 
reprezentantului legal sau, după caz, 
furnizorului platformei tehnologice, 
documentele care atestă respectarea 
cerințelor privind admiterea pe platformă. 
 
 
(4)Nemodificat 
 
 
 
 
(5) Orice modificare survenită în ceea ce 
privește condițiile de admitere a furnizorului 
pe platforma tehnologică va fi comunicată de 
către furnizor reprezentantului legal sau, 
după caz, furnizorului platformei 
tehnologice, în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
momentul apariției modificării. 

18 

Art. 13 - Veniturile obținute de furnizori 
în urma unor activități derulate prin 
intermediul platformei tehnologice 
furnizorii persoane juridice: 
a)se supun regimului de impozitare și 
taxare în conformitate cu Codul Fiscal în 

Art 14. Veniturile obținute de furnizori în 
urma activităților derulate prin intermediul 
unei platformei tehnologice în conformitate 
cu prezenta lege se fiscalizează astfel: 
a) furnizorii persoane juridice se supun 
regimului de impozitare și taxare în 

 
 
 
 
 
Pentru claritate. 
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Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

cazul furnizorilor persoane juridice; 
 
 
 
 
b) sunt asimilate cu venituri provenind din 
activități liberale care nu implică crearea 
unei societăți comerciale în cazul 
furnizorilor persoane fizice. 

conformitate cu legislația în domeniu 
aplicabilă societăților reglementate de 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
b) Furnizorii persoane fizice care au și alte 
surse de venit, pentru care se plătesc 
contribuțiile sociale prevăzute la art. 2, 
alin. 2 din Legea 227/2015, privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare nu datorează contribuțiile 
sociale  prevăzute la art. 2, alin. 2 din 
aceeași lege pentru veniturile obținute ca 
urmare a  activităților derulate prin 
intermediul unei platforme tehnologice. 

 
Conform art.77 din Legea nr.76/2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

Art.14 – (1) Furnizorul platformei 
tehnologice are obligația să emită către 
utilizator un document în formă electronică 
ce indică tipul tranzacției realizate și 
valoarea acesteia. Valoarea înscrisă pe 
documentul în formă electronică reprezintă 
contravaloarea tranzacției, plus taxa pe 
valoare adăugată aferentă. Documentul 
emis are valoarea unui facturi. 
(2) Furnizorii au obligația să se asigure de 
faptul că furnizorul platformei tehnologice 
emite către utilizatori documentul 
electronic prevăzut la alin.(1). 

Art.15 – (1) Furnizorul platformei 
tehnologice are obligația să emită către 
utilizator un document în formă electronică 
ce indică tipul tranzacției realizate și valoarea 
acesteia. Valoarea înscrisă pe documentul în 
formă electronică reprezintă contravaloarea 
tranzacției. 
 
 
(2)Nemodificat 

Un intermediar – furnizorul platformei – nu 
poate emite facturi în numele unui posesor de 
bunuri sau furnizor de servicii. 
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Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

20 
Capitolul IV 
Contravenții 

Nemodificat  

21 

Art.15 -  Încălcarea prevederilor art. 9 
este considerată contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 500 la 3000 
de lei. 

Art. 16 -  Încălcarea prevederilor art. 11 
lit.a)-c) constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 500 lei la 3.000 
lei. 

Pentru corelare și claritate. 

22 

Art.16 – Încălcarea prevederilor art.10 și 
art.11 alin. (1) este considerată 
contravenție și se sancționează cu amendă 
de la 50.000 de lei la 300.000 de lei și 
interzicerea funcționării platformei 
tehnologice sau, după caz, a suportului 
local. 

Art.17 - (1) Încălcarea prevederilor art. 12 
alin. (1) constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 
300.000 lei și interzicerea funcționării 
platformei tehnologic sau, după caz, a 
reprezentantului legal. 
 
(2) Încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2) 
constituie contravenție, iar reprezentantul 
legal se sancționează cu amendă de la 
30.000 lei la 100.000 lei și cu interzicerea 
activității. 

 

23 

Art. 17 - În condițiile în care furnizorul nu 
poate dovedi imposibilitatea comunicării 
către operatorul local a situației 
menționate la art. 10 alin. (5), încălcarea 
acestuia se pedepsește cu amendă 
contravențională în valoare de 5.000 lei. 

Art. 18 - În condițiile în care furnizorul nu 
poate dovedi imposibilitatea notificării către 
reprezentantul legal a situației menționate 
la art. 11 lit.d), încălcarea acestuia 
constituie contravenție și se sancționează 
cu amendă în valoare de 5.000 lei. 

Pentru corelare cu art. 11 lit.d). 



15 
 

Nr. 
crt. 

TEXT SENAT   Text propus de Comisie 
 

MOTIVARE 

24 

 Art. 19 - Încălcarea prevederilor art. 12 
alin. (3) constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 
150.000 lei la care se adaugă, în cazul 
încălcării repetate, suspendarea 
funcționării pe teritoriul României pentru 
o perioadă de la o lună la 6 luni. 

 

 

 Art. 20 Dispoziții referitoare la 
contravențiile prevăzute la art.16-19 se 
completează cu prevederile Ordonanței 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

25 

 Art. 21 - Constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor se fac de către 
Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorului. 
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